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EXECUTIVE SUMMARY 

In recent years, the society's focus on fraud has increased significantly. The increased focus is 

partly due to media coverage of corporate scandals, which more often than before emerging 

due to the financial crisis. The scandals have led to a major criticism of the auditors involved 

and their work related to fraud. A survey conducted by PwC shows that fraud is a growing 

problem for companies and that the economic losses of this is increasing. 

 

Based on the circumstances above, this thesis investigates whether a gap exists between 

investors and business journalists' expectations of auditors and auditors' actual work related to 

fraud. This gap is also called the expectation gap. This thesis will investigate the existence of 

an expectation gap in relation to fraud by using a quantitative survey in the form of a 

questionnaire. 

 

The expectation gap was a hot topic in the 1990s when people like Brenda Porter and Bent 

Warming-Rasmussen studied the existence and reasons for its occurrence. Both of these 

theorists’ theoretical production will be used in this thesis. To support the empirical analysis, 

there will not only be a review of the theoretical basis of the expectation gap but also of fraud 

as well.   

 

The results of the analysis confirm the existence of an expectation gap when it comes to 

uncovering fraud and who is responsible. Investors and business journalists involved in the 

study has unreasonable expectations to auditors' work which results in a reasonable gap. One 

example of the unreasonable expectations is that investors and journalists believe that auditors 

must be able to detect forged documents. This is not the auditor's task, according to ISA 240. 

 

The results of the analysis also show that confidence in the auditor has fallen compared to a 

2006 study. The decline is caused by the business scandals, which have had a negative effect 

on confidence.  

 

How to minimize the expectation gap and thereby improving confidence in the auditors will 

not only be an interesting task to investigate in the future but also a necessity.   
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1 INDLEDENDE KAPITEL  

1.1 Indledning 

Revisionens formål er, jf. ISA’erne, at finde væsentlige besvigelser, men ser man tilbage i 

historien, har revisorstandens holdning til besvigelser ændret sig markant. Etableringen af en 

egentlig revisorstand fandt sted i 1909 ved vedtagelsen af den første revisorlov i Danmark. 

Baggrunden for vedtagelsen var Alberti-skandalen, hvor justitsminister P. A. Alberti meldte 

sig selv til politiet for bedrageri. Alberti havde i sin tid som minister forsøgt at bremse 

revisorloven, hvilket nok var begrundet i hans egen svindel.
1
 Den politiske interesse for 

revision opstod altså på baggrund af en skandale, og formålet med revisionen blev dermed 

selvsagt at finde besvigelser. Dette blev i starten af 1930’erne afløst af en periode, der var 

karakteriseret af manglende stillingtagen til spørgsmålet, som igen i 1950’erne blev afløst af 

holdningen om, at revisionen ikke havde til formål at opdage besvigelser, men at 

mistænkelige forhold skulle undersøges nærmere.  

 

Ændringerne i revisorstandens holdning til afdækning af besvigelser kan ses som en 

medvirkende faktor til, at regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde måske er en 

anden end revisors faktiske arbejde i forbindelse med afdækning af besvigelser. Denne kløft 

betegnes i litteraturen som ”forventningskløften” og opstår, hvis regnskabsbrugernes 

forventninger til revisor ikke bliver opfyldt, og tilliden til revisor derigennem svækkes. Det er 

i den sammenhæng vigtigt, at regnskabsbrugeren har realistiske forventninger til revisors 

arbejde og måske i højere grad end nu ved, hvad revisors arbejde egentlig går ud på.  

Forventningskløften var et yndet emne i starten af 1990’erne, hvor flere empiriske studier 

blev lavet både her i landet og internationalt. I Danmark er især Bent Warming-Rasmussen 

kendt for sine undersøgelser af forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor, mens 

Brenda Porter er kendt for sine undersøgelser af emnet internationalt. Hun lavede i 1993 en 

model over de mulige kløfter, der findes mellem regnskabsbruger og revisor. Denne model vil 

blive nærmere gennemgået i afsnit 2.2.2.   

Det, at de fleste undersøgelser omkring forventningskløften er mere end 20 år gamle, gør det 

interessant at undersøge, hvorvidt der stadig eksisterer en forventningskløft, og afklare, om 

der er sket en udvikling siden da. Denne interesse skærpes yderligere af, at der siden starten af 

1990’erne, hvor Bent Warming-Rasmussen lavede sin undersøgelse, er fremkommet en masse 

store besvigelsessager såsom IT Factory, Memory Card, Gate Gourmet, Enron og Madoff.  

                                                 
1
 Swartz, M. (2008), ”Revision under forandring”, Revisorbladet 
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Besvigelser er et stigende problem i såvel Danmark som globalt. Af PwC’s ”Global Economic 

Crime Survey 2011” fremgår det, at 29 pct. af de deltagende danske virksomheder inden for 

de seneste 12 måneder har været udsat for virksomhedskriminalitet én eller flere gange. Dette 

tal er globalt set på 34 pct., hvormed Danmark ligger under det globale gennemsnit. De 

danske virksomheders gennemsnitlige tab er steget de seneste år fra 6,5 mio. i 2009 til 8,5 

mio. i 2011.
2
 Dette indikerer tydeligt, at besvigelser er et område, der kræver øget fokus og er 

yderst relevant.  

Undersøgelsen viser samtidig, at afdækningen af besvigelser i 53 pct. af tilfældene i Danmark 

sker via virksomhedskontroller, mens 29 pct. afsløres af virksomhedskulturen, som omfatter 

interne og eksterne tips, og kun 18 pct. afdækkes af metoder uden for ledelsens kontrol.
3
 Det 

er i den sidste kategori, at ekstern revision vil være omfattet. Disse tal kan forventes at afvige 

en del fra den forventning, den almindelige regnskabsbruger har til ekstern revisors 

afdækning af besvigelser, hvilket vil være interessant at undersøge nærmere.  

21 pct. af de adspurgte danske virksomheder, der har opdaget besvigelser, har oplevet 

væsentlig skade på virksomhedens image.
4
 Dette kan tænkes at kunne tilskrives det store 

fokus medierne har på besvigelsessager. I mange af de store besvigelsessager udtrykker 

medierne sig kritisk om revisors arbejde og manglende afdækning af besvigelserne i tide, 

hvilket måske kan skyldes, at medierne har urimelige forventninger til, hvad der er 

henholdsvis revisors ansvar og ledelsens ansvar ved afdækning af besvigelser. 

 

Problemstillingen omkring forventningerne til revisor rolle blev fremhævet i EU’s Grønbog 

fra oktober 2010, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt revisionsmetoden bør 

forklares bedre for regnskabsbrugerne med henblik på at mindske forventningsforskellene og 

præcisere revisors rolle.
5
 Dette understøtter, at det er et emne med stor interesse og relevans, 

og gør det interessant at undersøge, hvorvidt der faktisk eksisterer en forventningskløft.  

 

 

                                                 
2
 PwC (2012), ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011”, s. 14 

3
 PwC (2012), ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011”, s. 15 

4
 PwC (2012), ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011”, s. 14 

5
 Europa-Kommissionen (2010), ”Grønbog – Revisionspolitik: Læren af krisen” 
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1.2 Problemformulering 

Ovenstående afsnit viser, at antallet af opdagede besvigelsestilfælde er steget de seneste år, 

hvormed der er kommet et øget fokus på revisors rolle i forbindelse hermed. Samtidig er 

forventningsforskellene til revisors rolle nævnt som en relevant problemstilling i EU’s 

Grønbog, og da de mest anerkendte undersøgelser på området omkring forventningskløften er 

mere end 20 år gamle, viser de derfor ikke, hvorvidt forventningskløften stadig eksisterer. 

Formålet med denne afhandling er dermed at belyse, hvorvidt der eksisterer en 

forventningskløft i relation til besvigelser, og ud fra ovenstående problemidentifikation 

vælges følgende problemformulering: 

Hvorvidt eksisterer der en forventningskløft mellem regnskabsbrugernes forventninger til 

revisors arbejde og revisors faktiske arbejde i relation til besvigelser? 

 

Afhandlingen vil tage afsæt i en teoretisk gennemgang af besvigelsesbegrebet og relevant 

regulering i forholdet mellem, hvad der er henholdsvis revisor og ledelsens ansvar i relation 

til afdækning af besvigelser og kravene til disse. Begrebet ”væsentlighed” er relevant i 

forbindelse med fejl i regnskabet, og vil dermed også blive nærmere beskrevet. Den teoretiske 

del vil samtidig omfatte en gennemgang af begrebet ”forventningskløften” og relevante 

modeller inden for dette emne. Den teoretiske del vil danne baggrund for en empirisk analyse, 

der skal afdække, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft mellem regnskabsbrugernes 

forventninger til revisors arbejde, og revisors faktiske arbejde, der udføres ud fra den 

relevante regulering. 

Den empiriske analyse vil blive sammenholdt med den teoretiske del, både hvad angår den 

relevante regulering, og hvad andre undersøgelser har vist på området. 

 

1.3 Afgrænsning 

Formålet med denne afhandling er at besvare ovenstående problemformulering. Afhandlingen 

begrænser sig dermed fra at behandle problemstillinger, der falder uden for valgte 

problemformulering, samt områder der anses for mindre væsentlige for besvarelsen.  

De vigtigste afgrænsninger vil kort blive beskrevet nedenfor: 

Som det tydeligt fremgår af problemformuleringen, omhandler denne afhandling 

forventningskløften i relation til afdækning af besvigelser, og der afgrænses dermed fra 

forventningskløften i relation til andre emner som f.eks. going concern. 
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Af ISA 240 punkt 2 fremgår det, at fejlinformation i regnskabet kan skyldes såvel besvigelser 

som fejl, og sondringen mellem disse er, hvorvidt der er tale om en bevidst eller ubevidst 

underliggende handling. Da denne afhandling omhandler forventningskløften i relation til 

besvigelser, afgrænser den sig dermed fra de ubevidste fejl. 

 

Forventningskløften opstår mellem revisor og regnskabsbruger, og det er i denne afhandling 

valgt at fokusere på følgende regnskabsbrugere: 

 Investorer (aktionærer, aktieanalytikere, investeringsrådgivere m.fl.) 

 Erhvervsjournalister 

 

Disse to grupper er valgt, da de benytter sig forskelligt af virksomhedens årsrapporter samt 

revisors påtegning. Det vil dermed kunne analyseres, hvor bred forventningskløften er mellem 

revisor og de to valgte grupper og forskellen imellem dem.  

Investorerne må formodes at have en stor interesse i, at der ikke begås væsentlige besvigelser 

i virksomheden, og at evt. besvigelser opdages og/eller forhindres, hvilket gør denne gruppe 

interessant i relation til afhandlingens problemformulering.  

Det ses ofte i forbindelse med større besvigelsessager, at medierne er kritiske over for revisors 

arbejde, hvilket gør det interessant at undersøge forventningskløften mellem mediernes 

forventninger til revisors arbejde i relation til besvigelser og det faktiske arbejde, som revisor 

udfører.  

De valgte grupper er samtidig interessante, da det vil gøre det muligt at foretage 

sammenligninger med Bent Warming-Rasmussens resultater på området.  

  

I den teoretiske gennemgang af den valgte regulering på området afgrænses afhandlingen til at 

tage udgangspunkt i de danske standarder og den danske lovgivning. Dette er valgt, da de 

danske revisionsstandarder er udarbejdet med udgangspunkt i de internationale, og de derfor 

har store lighedspunkter. Dermed vil der ikke blive fokuseret på SAS 99, der er det 

amerikanske modstykke til ISA 240, da forskellene mellem disse ”…relaterer sig i al 

væsentlighed til specifikke amerikanske forhold og forskelle i valg af terminologi,…”
6
. 

 

                                                 
6
 Christiansen, Brian mfl (2004), ”ISA 240 (Revised) – Yderligere skærpelser af krav til revision vedrørende 

besvigelser”, RR.7.2004.32 
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1.4 Metode og struktur 

Dette afsnit vil redegøre for den anvendte metode og afhandlingens opbygning. Afhandlingen 

opererer inden for den samfundsvidenskabelige metodelære, da ønsket med denne afhandling 

er at frembringe ny viden på området omkring forventningskløften i relation til besvigelser.  

 

1.4.1 Overordnet metode 

Afhandlingens vidensproduktionsproces tager udgangspunkt i Ib Andersens figur: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vidensproduktionsprocessen
7
 

 

Ifølge Heine Andersen, kan der benyttes fire forskellige undersøgelsestyper henholdsvis 

beskrivende undersøgelser, forklarende og forudsigende undersøgelser, kritisk-

diagnosticerede undersøgelser samt ændringsorienterede undersøgelser. De forskellige former 

for undersøgelsestyper adskiller sig primært ved, hvilket erkendelsesmæssigt niveau, de 

repræsenterer.
8
   

 

I denne afhandling benyttes undersøgelsestyperne beskrivende undersøgelse og dele af den 

forklarende og forudsigende undersøgelse. Den beskrivende undersøgelse vil til en vis grad 

indgå i alle former for undersøgelser, og er i denne afhandling nærliggende at bruge, da det 

undersøges, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft, i relation til besvigelser, mellem 

regnskabsbrugerne og revisor. Den beskrivende undersøgelse vil være med til at skabe 

klarhed over under hvilke omstændigheder, der eksisterer en forventningskløft. Metoden har 

                                                 
7
 Egen fremstilling på baggrund af Andersen, Ib (2003), ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 29 

8
 Andersen, Heine (1994), ”Videnskabsteori og metodelære”, s. 36 
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til formål at beskrive et fænomen i henhold til udbredelsen og omfanget af dette og 

derigennem indkredse problematikken. Den forklarende undersøgelse går et niveau dybere 

end den beskrivende, og vil i denne afhandling blive benyttet i den empiriske analyse. Det vil 

gennem analysen blive forsøgt forklaret, hvorfor den formodede forventningskløft eksisterer, 

og hvorvidt der har været en udvikling i denne, når den sammenholdes med tidligere 

undersøgelser.  

 

1.4.1.1 Primære data 

For at besvare problemformuleringen vil denne afhandling benytte sig af primære data 

gennem et kvantitativt spørgeskema, som udsendes til udvalgte respondenter for hver af de tre 

grupper, som afhandlingens fokus er lagt på. Spørgeskemaet vil være elektronisk, da dette er 

den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at gøre det på, og samtidig letter 

arbejdsbyrden for både respondenterne og forfatter. Det kvantitative spørgeskema er samtidig 

valgt, da tidligere undersøgelser af emnet også bygger på denne dataindsamlingsmetode, og 

der dermed åbnes op for muligheden for sammenligninger og analyse af udviklingen. For en 

nærmere beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsens design og forløb henvises til afsnit 3.1. 

 

1.4.1.2 Sekundære data 

Den primære data suppleres af sekundær litteratur, der skal benyttes til at underbygge og 

skabe forståelse for de resultater, der fremkommer af den empiriske undersøgelse.  

Den sekundære litteratur består af den relevante regulering på området som bl.a. tæller 

revisionsstandarder og revisorloven. Der vil ligeledes blive benyttet sekundære data gennem 

undersøgelser lavet af andre omhandlende forventningskløften, samt en undersøgelse af PwC 

omhandlende virksomhedskriminalitet. Derudover vil der i afhandlingen blive benyttet 

internetsøgninger og relevante artikler.  

En samlet oversigt over den anvendte litteratur fremgår af litteraturlisten i afsnit 6. 

 

1.4.2 Struktur 

Det er valgt at strukturere afhandlingen således, at der fastholdes et klart og naturligt forløb 

gennem hele afhandlingen, så den røde tråd bevares for læseren. Dette er forsøgt gennem en 

overskuelig opdeling af afhandling med en indledende del, en teoretisk del, en analysedel, en 

konklusion samt perspektivering: 
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Figur 2: Afhandlingens struktur
9
 

 

Problemformuleringen besvares gennem henholdsvis den teoretiske del og den empiriske 

analyse. Den teoretiske del benyttes til at underbygge og forstå de resultater, der fremkommer 

af den empiriske undersøgelse. Resultaterne analyseres ud fra begrebsrammen og 

sammenholdes med tidligere undersøgelser. Den teoretiske del vil indeholde en gennemgang 

af begreberne ”besvigelser”, ”væsentlighed” og ”forventningskløften” og relevant litteratur 

relateret til disse begreber. Den empiriske undersøgelse vil blive udarbejdet på baggrund af 

den teoretiske gennemgang, mens dataindsamlingen og databehandlingen vil fremgå af 

analysedelen. Konklusionen og perspektiveringen vil afrunde og binde afhandlingen sammen.  

 

1.5 Dataindsamling 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse for den dataindsamling, der er benyttet i forbindelse 

med udarbejdelsen af afhandlingen. 

 

Med udgangspunkt i afhandlingens formål er det valgt at benytte et elektronisk spørgeskema 

til anskaffelse af de kvantitative data. Dette er valgt, da undersøgelsen af forventningskløften 

kræver relativt mange respondenter, og det dermed vil være for tidsmæssigt krævende at 

foretage personlige interviews med samtlige respondenter i de udvalgte grupper. Til 

spørgeskemaet vil programmet Tric Trac blive benyttet. Dette er valgt, da man med en 

studielicens til programmet kan lave undersøgelser med ubegrænset antal spørgsmål og op til 

5000 respondenter. Når man benytter sig af elektroniske spørgeskemaer, kræver det, at man 

kender e-mail adresserne på dem, der skal besvare det. Respondenterne og deres e-mail er 

fundet ved søgning på diverse hjemmesider f.eks. revisorfirmaers hjemmesider, diverse 

aviser/mediers hjemmesider samt sociale medier som Linkedin.com. 

 

                                                 
9
 Egen fremstilling 
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De sekundære data er primært indsamlet via det fysiske bibliotek på CBS og brug af 

hjemmesiden bibliotek.dk. Derudover er den online database på CBS’ hjemmeside også 

benyttet. Til udarbejdelsen af afhandlingen er bl.a. benyttet databaser som Business Source 

Complete, Google Scholar og Revisorbiblioteket. Derudover er internettet generelt benyttet til 

at søge relevante artikler samt andet materiale. 

 

1.6 Kildekritik 

I udarbejdelsen af denne afhandling, er der blevet benyttet en bred vifte af forskellige kilder 

lige fra bøger, hjemmesider, artikler, love, standarderne, afhandlinger samt egen 

spørgeskemaundersøgelse. Det er i videst mulige omfang forsøgt at sortere i det fundne 

materiale, så kun det mest valide er blevet brugt.  

 

En stor del af den anvendte litteratur omkring besvigelser og revisors rolle i den forbindelse er 

love og standarder, som må vurderes som værende kilder med en høj validitet. Derudover er 

der benyttet bøger omkring besvigelser, som bruges som undervisningsmateriale på CBS, 

hvormed troværdigheden af disse også må anses som værende høj.  

 

Størstedelen af de benyttede artikler er fra tidsskriftet ”Revisions og Regnskabsvæsen”, der 

anses for at have en høj troværdighed. Det skal dog her bemærkes, at de fleste artikler i dette 

tidsskrift er skrevet af revisorer, hvilket gør at holdningerne i disse kan være partiske. 

I forhold til de andre artikler, der er benyttet i afhandlingen, er der taget kritisk stilling til, 

hvor disse har været bragt, for at kunne sikre en vis pålidelighed. 

 

Datamaterialet, der er benyttet til beskrivelse og undersøgelse af forventningskløften, består 

primært af andre afhandlinger, hvorfor det har været nødvendigt at tage stilling til graden af 

subjektivitet. Dette er bl.a. gjort ved, at tage kritisk stilling til forfatterens kompetencer og 

forudsætninger på området. Det skal her nævnes, at det anvendte materiale omkring 

forventningskløften er udarbejdet af anerkendte personer på området eller af personer på 

samme videnskabelige niveau, som denne afhandling afspejler. Kilderne omkring 

forventningskløften anses dermed for værende valide.  

 

For at kunne besvare den valgte problemformulering, er det valgt at benytte et kvantitativt 

spørgeskema til at undersøge forventningskløften mellem regnskabsbruger og revisor i 
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relation til besvigelser. Pålideligheden af denne undersøgelse anses for værende begrænset, i 

og med at udvælgelsen af respondenter ikke har været helt tilfældig, da ikke alle 

respondentgrupper har været lige lette at få fat i. Dette kan have indflydelse på 

undersøgelsens repræsentativitet, der må formodes at kunne have været bedre. Derudover er 

stikprøvestørrelsen ikke så stor, men det antages, at den er stor nok til at kunne indikere, 

hvordan de enkelte respondentgruppers forventninger til revisor ser ud i relation til 

besvigelser. 
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2 TEORI OG LITTERATUR 

Til udarbejdelsen af den empiriske undersøgelse, af forventningskløften mellem revisor og 

regnskabsbruger i relation til besvigelser, er det nødvendigt først at klarlægge begreberne og 

revisors arbejde i forbindelse hermed. På den baggrund vil dette afsnit først definere 

besvigelsesbegrebet og gennemgå kravene til revisors arbejde ved afdækning af besvigelser. 

Dernæst vil forventningskløften blive defineret ved en nærmere gennemgang af udvalgt 

litteratur og forskellige teoretikeres syn på forventningskløften. I klarlægningen af begreberne 

vil det tydeligt fremgå, hvilken definition der findes relevant for afhandlingen. 

 

2.1 Besvigelser 

Begrebet ”besvigelser” er gennem tiden blevet defineret på flere forskellige måder. Dette kan 

skyldes, at besvigelser er et revisionsmæssigt begreb, som optræder i revisionsreguleringen, 

og ikke et juridisk begreb. I den danske straffelov benyttes besvigelsesbegrebet ikke, men 

derimod begreber som eksempelvis ”tyveri”, ”bedrageri”, ”underslæb”, ”skyldnersvig”, 

”mandatsvig” m.fl.
10

 I forhold til straffeloven er besvigelser et bredt begreb, der favner alle de 

nævnte formueforbrydelser i Straffelovens kap. 28. Da besvigelser er et revisionsmæssigt 

begreb, vil det derfor give god mening at se på, hvordan begrebet defineres i 

revisionsreguleringen samt af en anerkendt professor på området.  

 

2.1.1 Besvigelsesbegrebet 

Den gældende revisionsstandard på besvigelsesområdet er ISA 240 ”Revisors ansvar 

vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”, som udarbejdes af International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB), der er en uafhængig organisation under 

International Federation of Accountants (IFAC). ISA 240 definerer besvigelser således: 

 

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

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

eller ulovlig fordel”
11

 

 

                                                 
10

 Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011(Straffeloven), kap. 28 
11

 ISA 240, punkt 11 
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I denne definition er der fire betingelser, der gør sig gældende henholdsvis bevidst handling, 

udført af en eller flere personer internt eller ekstern i virksomheden, benytter vildledning samt 

ulovlig eller uberettiget fordel.  

 

Den bevidste handling gør, at besvigelser adskiller sig fra fejl. Fejl er kendetegnet ved at være 

affødt af en ubevidst handling. Besvigeren skal altså have taget et valg om at ville udføre 

besvigelser. 

 

Anden betingelse i ISA 240’s definition er, at handlingen skal være udført af en eller flere 

personer blandt den daglige ledelse, øverste ledelse eller tredjepart. Dette betyder, at 

besvigelsen både kan udføres af personer internt i virksomheden såvel som eksternt. Samtidig 

udelukker ISA 240 ikke, at besvigelser kan udføres som en sammensværgelse mellem flere 

personer. Det, at flere personer i eks. ledelsen i overensstemmelse kan gå sammen om at 

udføre besvigelser, kan betyde, at de interne kontroller bliver tilsidesat, og besvigelsen derfor 

ikke bliver opdaget, som den ellers ville.  

 

Tredje betingelse er, at der benyttes vildledning. Dette vil sige, at besvigeren forsøger at sløre 

sin handling ved eksempelvis at tilbageføre en salgstransaktion og stjæle pengene fra 

transaktionen. Dette gør det svært at opdage tyveriet, da kassen vil stemme, og man først langt 

senere vil kunne opdage svind fra lageret. Vildledningen gør det langt sværere for revisor at 

opdage væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser end som følge af fejl.   

 

Fjerde og sidste betingelse er, at besvigeren skal have opnået en uberettiget eller ulovlig 

fordel. Dette vil i de fleste tilfælde være en økonomisk fordel for enten personen selv eller 

virksomheden. I mange tilfælde vil den uberettigede fordel også være ulovlig. Et eksempel 

kan være en person, der forfalsker sine uddannelsespapirer for at kunne opnå en bestemt 

stilling, som personen i virkeligheden ikke er berettiget til. Dette vil give personen en 

økonomisk fordel igennem aflønningen. Den uberettigede fordel vil samtidig være ulovlig i 

straffelovens forstand, da det vil klassificeres som dokumentfalsk. 

 

 Besvigelser defineres ikke alene i revisionsreguleringen. Den amerikanske professor Joseph 

T. Wells er en anerkendt forsker i besvigelsesrelaterede emner. Han er såvel grundlægger som 

en del af ledelsen i Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 
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Ifølge Wells defineres besvigelser således: 

 

”The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or 

misapplication of the employing organization’s resources or assets.”
12

 

  

Dette betyder frit oversat: ”Brugen af ens ansættelsesforhold til personlig berigelse gennem 

bevidst misbrug eller forkert anvendelse af virksomhedens ressourcer eller aktiver.” 

Denne definition indeholder altså tre betingelser, der skal være opfyldt for, at der er tale om 

besvigelser.  

 

Den første betingelse er brugen af ens ansættelsesforhold. Dette må alt andet lige betyde at 

besvigeren skal være ansat i virksomheden og dermed være en del af ledelsen eller 

medarbejder.  

 

Anden betingelse er, at der skal være tale om personlig berigelse, som i langt de fleste tilfælde 

vil ses som en økonomisk fordel for personen.  

 

 Den tredje og sidste betingelse i Wells’ definition er, at der er tale om bevidst misbrug eller 

forkert anvendelse af virksomhedens ressourcer eller aktiver.  

 

Sammenholdes de to definitioner er det tydeligt, at de ikke er helt i overensstemmelse med 

hinanden. Begge definitioner indeholder betingelser om, at handlingen skal være bevidst, og 

at der skal være opnået en uretmæssig/personlig fordel. De er også begge enige om, at 

besvigelsen skal være udført af en person internt i virksomheden.  

Det, de to definitioner adskiller sig på, er, at ISA 240 også mener, at en ekstern person kan stå 

bag besvigelsen. Samtidig er en af betingelserne i ISA 240, at der skal være tale om 

vildledning, hvilket slet ikke nævnes i Wells’ definition.  

I denne afhandling vil definitionen fra ISA 240 blive benyttet, da det er denne definition, som 

revisorerne skal forholde sig til i deres arbejde.  

  

                                                 
12

 Wells, Joseph T. (2011), ”Principles of Fraud Examination”,  s. 8 
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2.1.2 Besvigelsestyper 

Som tidligere nævnt er ”besvigelser” et bredt begreb, der dækker over mange typer af 

virksomhedskriminalitet. Der er mange måder at kategorisere de forskellige typer af 

besvigelser på og i det følgende klarlægges, hvilke besvigelsestyper henholdsvis PwC, ISA 

240 og Wells arbejder med. 

 

I PwC’s ”Global Economic Crime Survey 2011” har de kategoriseret besvigelser i 11 typer. 

Hvorvidt de deltagende virksomheder har oplevet nogle af de forskellige besvigelsestyper 

fremgår af nedenstående figur:  

 
  Figur 3: Typer af virksomhedskriminalitet i Danmark

13
 

 

Som det fremgår af figuren, har flere af de danske virksomheder oplevet flere typer af 

besvigelser i deres virksomhed, hvoraf typerne misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation 

står for langt de fleste af besvigelsestilfældene henholdsvis 50 og 41 pct.. 

 

                                                 
13

 Egen fremstilling på baggrund af PwC (2012), ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011”, s. 7 
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ISA 240 fokuserer netop på de to besvigelsestyper, som er mest udbredt ifølge PwC’s 

undersøgelse, altså regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. ISA 240 anser disse to typer 

for værende relevante for revisor
14

, hvilket PwC’s undersøgelse i den grad underbygger. 

 

Regnskabsmanipulation indebærer ”…tilsigtet fejlinformation i regnskabet, herunder 

udeladelse af beløb eller oplysninger, for at vildlede regnskabsbrugerne.”
15

. 

Regnskabsmanipulation ses oftest som en ledelsesbesvigelse, da det kræver en tilsidesættelse 

af de interne kontroller. Når der forekommer regnskabsmanipulation, er det ofte for store og 

væsentlige beløb. Formålet med regnskabsmanipulation vil som oftest være at fremstille 

virksomhedens resultat bedre, end det i virkeligheden er
16

, men vil i nogle tilfælde også have 

til formål at undervurdere virksomhedens præstationer. Manipulation af regnskabet kan 

fortages ved:
17

   

 manipulation, forfalskning eller ændring af bogføringen eller af underliggende 

dokumentation, som danner grundlag for regnskabet 

 forkert præsentation eller bevidst udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden 

betydelig information i regnskabet 

 bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis 

 

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet vil det være nødvendigt for ledelsen at træffe 

valg omkring regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis. De regnskabsmæssige 

skøn vil indeholde noget subjektivitet, hvilket gør, at især de skønnede poster i regnskabet er 

dem, der ofte manipuleres med.  

Årsregnskabsloven fastsætter, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af 

virksomhedens økonomiske situation
18

, hvilket ikke overholdes i de tilfælde, hvor der udøves 

regnskabsmanipulation.  

 

Misbrug af aktiver er den anden og sidste besvigelsestype, der indgår i ISA 240. Misbrug af 

aktiver ”omfatter tyveri af virksomhedens aktiver”
19

, og begås i højere grad end 

regnskabsmanipulation af virksomhedens medarbejdere eller tredjepart. Ledelsen kan dog 

                                                 
14

 ISA 240, punkt 3 
15

 ISA 240, punkt A2 
16

 Ingvartsen, Erik (2007), ”Besvigelser: Risiko og forebyggelse”, RR.1.2007.10 
17

 ISA 240, punkt A3 
18

 Lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011 (Årsregnskabsloven), § 11 
19

 ISA 240, punkt A5 
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også misbruge virksomhedens aktiver. Denne besvigelsestype begås oftest for små og 

uvæsentlige beløb.  

Misbrug af aktiver kan forekomme på flere forskellige måder, såsom:
20

 

 underslæb  

 tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder 

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

modtaget 

 privat benyttelse af virksomhedens aktiver for at skjule, at aktiverne ikke er til stede, 

eller at de er anvendt til sikkerhedsstillelse uden korrekt autorisation, ses misbrug af 

aktiver ofte sammen med falske eller vildledende registreringer eller dokumenter. 

 

Det, at misbrug af aktiver oftest forsøges sløret med falske eller vildledende registreringer 

eller dokumenter, gør det svært for revisor at opdage, da dokumenterne vil virke troværdige. 

 Samtlige af virksomhedens aktiver kan misbruges, og misbruget kan begås som en 

sammensværgelse mellem såvel medarbejdere, ledelse og tredjemand.  

 

Ifølge Wells findes der tre typer af besvigelser. De to er i overensstemmelse med ISA 240, 

misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation, men derudover indgår også typen korruption.  

 

Korruption defineres ikke direkte i den danske straffelov, som i stedet bruger begreberne 

”bestikkelse”, ”bedrageri”, ”mandatsvig” m.fl. Wells definerer korruption som en handling, 

hvor en person bruger sin position til at opnå nogle personlige fordele på bekostning af den 

virksomhed, han repræsenterer.
21

 Korruption kan forekomme på flere forskellige måder, og 

Wells omtaler følgende fire former for korruption:
22

 

1. interessekonflikter 

2. bestikkelse 

3. ulovlige gaver 

4. økonomisk tvang 

 

Selv om korruption ikke indgår i ISA 240, vil korruption indgå i besvigelsesbegrebet i denne 

afhandling, da revisor også skal tage stilling til korruption i sit arbejde. Det vil sige, at de tre 

                                                 
20

 ISA 240, punkt A5 
21

 Wells, Joseph T. (2011), ”Principles of Fraud Examination”,  s. 239  
22

 Wells, Joseph T. (2011), ”Principles of Fraud Examination”, s. 239 



20 

 

besvigelsestyper, som Wells omtaler, vil blive benyttet i den empiriske undersøgelse af, 

hvorvidt der eksisterer en forventningskløft i relation til besvigelser.  

 

2.1.3 Besvigelsestrekanten 

I ISA 240 er beskrevet tre betingelser, der skal være opfyldt, for at der begås besvigelser i en 

virksomhed. Den teoretiske model, kaldet besvigelsestrekanten, er oprindeligt udarbejdet af 

Donald Cressey og ser således ud: 

 

Figur 4: Besvigelsestrekanten
23

 

 

Som det fremgår af figuren er den ene betingelse, at der skal være en mulighed før en person 

begår besvigelser. Muligheden ligger i, at der skal være en svaghed i de interne kontroller. 

Derudover skal personen have et incitament til at begå besvigelsen, samt kunne retfærdiggøre 

denne handling over for sig selv. Alle tre betingelser skal, ifølge Cressey, være til stede, før 

en person begår besvigelser.  

 

Gennem tiden er besvigelsestrekanten blevet kritiseret, da flere mener, at ikke alle betingelser 

behøves opfyldt. Undersøgelser viser, at personer med psykopatiske træk er stærkere 

repræsenteret i erhvervslivet end i befolkningen generelt
24

, og kendetegnet for denne gruppe 

af personer er, at de ikke behøver at retfærdiggøre deres handlinger over for sig selv. I flere af 

de nyere besvigelsessager som eks. IT Factory, kan der dermed stilles spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt betingelsen om retfærdiggørelse holder eller ej.  

 

                                                 
23

 Egen fremstilling på baggrund af Wells, Joseph T. (2011), ”Principles of Fraud Examination”, s. 14 
24

 Warming-Rasmussen, Bent mfl. (2009), ”Revisors afdækning af besvigelser set i et nyt lys”, RR.12.2009.34 
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De forskellige former for incitament, mulighed og retfærdiggørelse kaldes for 

besvigelsesrisikofaktorer. Ifølge ISA 240 skal revisor ”…vurdere, om information, der er 

indhentet ved udførelsen af andre risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter, 

indikerer tilstedeværelsen af en eller flere besvigelsesrisikofaktorer.”
25

. Besvigelsestrekanten 

kan dermed ses som et værktøj for revisor, der skal hjælpe til at afdække de omstændigheder, 

der gør, at besvigelser kan forekomme.  

 

2.1.4 Ansvar i relation til besvigelser 

Dette afsnit vil omhandle ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor i relation til 

besvigelser med særligt fokus på revisors ansvar. Reguleringen fremgår af såvel lovgivning, 

som standarder og bekendtgørelser, hvilket kan vanskeliggøre det samlede overblik for både 

revisor og regnskabsbruger. Afsnittet vil blive indledt med en gennemgang af begreberne 

”god revisorskik” og ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, da disse to begreber er utrolig 

væsentlige for revisors arbejde generelt og dermed også vedrørende besvigelser. Dernæst vil 

ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor blive gennemgået. Afsnittet afsluttes med en 

nærmere gennemgang af revisors ansvar vedrørende besvigelser, der tager udgangspunkt i 

ISA 240.  

 

2.1.4.1 God revisorskik 

God revisionsskik er en samlet betegnelse for de pligter, der påhviler revisor og dækker over 

alle de gode skikke, der findes inden for revisorerhvervet. God revisorskik kræver, at 

revisionsarbejdet udføres, som en kompetent gennemsnitsrevisor ville have udført det samme 

stykke arbejde. Ifølge Revisorlovens § 16 skal revisor ”… udføre opgaverne i 

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

opgavernes beskaffenhed tillader.”
26

. Med nøjagtighed menes, at revisor i sit arbejde skal 

lægge hovedvægten på de områder, der er forbundet med den største risiko for væsentlige fejl. 

At revisor skal udvise hurtighed betyder, at revisor skal være effektiv og samtidig udføre 

arbejdet forsvarligt. Hurtigheden af arbejdet må ikke gå ud over en forsvarlig kvalitet.
27

  

 

                                                 
25

 ISA 240, punkt 24 
26

 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven), § 16, stk. 1 
27

 Jensen, Peter Krogslund mfl. (2009), ”Revisorloven med kommentarer”, s. 192 
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Revisorlovens § 16 udbygger god revisorskik med ”… at revisor skal udvise integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

ved udførelsen af opgaverne.”
28

. At udvise integritet betyder, at revisor skal være hæderlig og 

ærlig i alle aspekter af revisionsarbejdet. I objektivitet ligger, at revisor ikke må have 

interessekonflikter eller forudindtaget meninger, der kan svække den professionelle 

dømmekraft. Ved fortrolighed menes, at revisor skal overholde sin tavshedspligt og dermed 

ikke må videregive informationer, han er kommet i besiddelse af i forbindelse med 

revisionen, til tredjemand, med mindre der er en særlig pligt til dette. At revisor skal udvise 

professionel adfærd betyder, at han skal overholde al relevant regulering på revisionsområdet, 

og at han skal undgå at udvise en adfærd, der kan skade revisorstanden under ét. I revisors 

professionelle kompetence ligger ansvaret for at vedligeholde sin faglige viden og 

kompetence. Dette skal gøres på et niveau, som sikrer, at klienten modtager en ydelse af en 

vis kvalitet. At revisor skal udvise omhu betyder, at revisor skal sikre en systematisk og 

grundig efterprøvning af materialet i revisionsarbejdet, og at revisor følger revisionsplanen, 

som er lagt for arbejdets udførelse. Hertil kommer også at revisionsprocessen skal overvåges 

og kontrolleres, samt at det udførte arbejde dokumenteres.
29

 

 

God revisorskik anses som værende en retlig standard, der ændres over tid i takt med den 

samfundsmæssige udvikling, samt den udvikling der finder sted i revisorerhvervet selv. 

Udviklingen i erhvervet er et resultat af den refleksion, de enkelte revisorer gør sig i 

forbindelsen med revisionsarbejdet samt stillingtagen til ny viden og resultater, som 

fremkommer i processen. Det er derfor også en nødvendighed for revisor løbende at udvikle 

sine kompetencer og holde sig ajourført, for at kunne efterleve kravene til god revisorskik.  

Formålet med en retslig standard er at udstikke en norm, som domstolene kan forholde sig til 

samt ”… at der skal kunne foretages løbende tilpasninger såvel med det pågældende fags 

udvikling som med udviklingen i samfundet i øvrigt, uden at der nødvendigvis skal ske 

ændringer i lovgivningen.”
30

. Dermed kan kravene til revisors pligter løbende ændres, uden at 

det kræver deciderede ændringer i lovgivningen.  

 

                                                 
28

 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 (Revisorloven), § 16, stk. 1 
29

 Jensen, Peter Krogslund mfl. (2009), ”Revisorloven med kommentarer”, s. 195 
30

 Jensen, Peter Krogslund mfl. (2009), ”Revisorloven med kommentarer”, s. 185 
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2.1.4.2 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

En vigtig forudsætning for revisors arbejde og tilliden hertil er, at revisor er uafhængig. For at 

understrege revisors uafhængighed og øge tilliden til revisors arbejde indførte man med 

ændringerne i 1994 begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” i Revisorloven.  

 

Årsregnskabet fungerer som et vigtigt beslutningsgrundlag ikke kun for virksomheden selv 

men også for virksomhedens interessenter. Interessenterne kan eksempelvis være aktionærer, 

långivere, offentlige myndigheder eller leverandører. Disse interessentgrupper vil oftest have 

modstridende interesser i virksomheden og derfor have forskellig tilgang til virksomhedens 

årsregnskab. Som det fremgår af Årsregnskabsloven § 8, er det virksomhedens ledelse, der 

har ansvaret for at aflægge årsrapporten og dermed dem, der udarbejder årsregnskabet. Dette 

kan skabe tvivl om troværdigheden, hvilket samfundet forsøger at afhjælpe ved at indføre 

tvungen revision af virksomheders årsregnskaber.
31

 For at revisionen skal skabe øget tillid for 

regnskabsbrugeren, er det nødvendigt, at revisor også varetager hensynet til virksomhedens 

interessenter. Dette er forsøgt gjort ved indførelsen af revisor som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Af den gældende revisorlov fremgår det, at ”revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2.”
32

. De opgaver, der henvises 

til, er erklæringsopgaver med sikkerhed, som ikke er til virksomhedens eget brug. Dette 

betyder, at revisor ikke optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, når revisor afgiver 

erklæringer uden sikkerhed eller ved varetagelsen af rådgivnings- eller konsulentopgaver.  

Revisorloven slår med begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” fast, at ”revisor er 

forpligtet til at sætte sig ind i, hvilke behov de forskellige modtagere normalt måtte have. 

Hvor det må anses for at være i offentlighedens interesse generelt, skal denne interesse søges 

tilgodeset ved udformningen af revisors revisionspåtegninger og andre erklæringer med 

sikkerhed, selv om det – helt eller delvist – ikke tjener virksomhedsledelsens interesser.”
33

 

 

Hvor begrebet ”god revisorskik” jf. afsnit 2.1.4.1 omhandler revisors pligter ved udførelsen af 

revisionsarbejdet, omhandler begrebet ”offentlighedens tillidsrepræsentant” i stedet det 

ansvar, som revisor har over for offentligheden. Dette gør, at begrebet ikke er en retlig 

standard, da det ikke fastsætter retningslinjer for revisors adfærd.  
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2.1.4.3 Ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor i relation til besvigelser 

Som tidligere nævnt er det virksomhedens ledelse, der har ansvaret for aflæggelsen af 

årsrapporten, og at dette sker i overensstemmelse med den relevante lovgivning og anden 

regulering på området.
34

 Når årsrapporten er udarbejdet, skal hvert medlem af ledelsen 

underskrive ledelsespåtegningen. Med underskriften erklærer det enkelte medlem, at 

årsrapporten er udarbejdet efter gældende lovgivning og regulering, samt at den giver et 

retvisende billede for virksomhedens finansielle situation.
35

 

I og med at det er ledelsen, der har ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten, er det også 

dem, der har det primære ansvar for at opdage og forebygge besvigelser. Af ISA 240 fremgår 

det, at ”det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger både hos 

virksomhedens øverste og dens daglige ledelse.”
36

.  

 

Den øverste ledelse har ansvaret for at udvikle en virksomhedskultur, der i høj grad bygger på 

ærlighed og høj etisk adfærd. Det er den øverste ledelses ansvar, at virksomhedskulturen 

kommunikeres ud i en sådan grad, at den enkelte medarbejder kender til den og ved, hvad 

ledelsen forventer af den enkelte medarbejder.
37

  

 

Den daglige ledelse har ansvaret for at etablere passende interne kontroller, der kan forebygge 

og opdage besvigelser i virksomheden. Har virksomheden gode forebyggende kontroller, kan 

det gøre, at en besviger ikke engang vil forsøge sig, da chancen for at blive opdaget er større 

end den potentielle gevinst. Det er den øverste ledelses ansvar at føre tilsyn med den daglige 

ledelse og sikre sig, at den efterlever sit ansvar om at etablere tilstrækkelige kontroller. 

Revisor har ansvaret for opnå en forståelse for de interne kontroller, som den daglige ledelse 

har etableret.
38

  

 

Revisor har ikke ansvaret for at forebygge eller opdage besvigelser begået i virksomheden, 

men har alene ”… ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er 

uden væsentlig fejlinformation…”
39

. Hvad høj grad af sikkerhed præcist dækker over, er der 
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ikke noget specifikt svar på. Det kan dog fastslås, at der er tale om under 100 pct., da en sådan 

sikkerhed aldrig vil kunne opnås, da det vil kræve en fuldstændig revision og vil være alt for 

omkostningsfuldt for klienten. Graden af sikkerhed vil afhænge af opgavetypen samt 

omkostningen herved. Den sikkerhed, som revisor typisk giver, ligger et sted mellem 85-99 

pct., og vil normalt regnes for at ligge mellem 90-95 pct. ved høj grad af sikkerhed.
40

    

For at opnå høj grad af sikkerhed er revisor ansvarlig for at udvise professionel skepsis under 

hele revisionsprocessen. Det betyder, at revisor skal have en kritisk holdning til, om den 

indsamlede information og revisionsbevis indikerer, at der er mulighed for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser.
41

 

 I den forbindelse forventes det ikke, at revisor foretager en vurdering af dokumenters 

ægthed.
42

 Revisor er ikke uddannet til at fastslå om dokumenter er forfalskede eller ej, og der 

er dermed intet krav i ISA 240 om, at revisor skal opdage forfalskede dokumenter. Får revisor 

derimod mistanke om, at et dokument kan være forfalsket, stilles der krav om, at revisor 

foretager yderligere undersøgelser. Dette kan være indhentelse af bekræftelse fra tredjemand 

eller inddragelse af en ekspert på området.  

Revisors ansvar for at udvise professionel skepsis gælder uanset, hvor gode erfaringer revisor 

har med virksomheden og dens ledelse samt medarbejdere. Denne positive indstilling må ikke 

have indflydelse på, hvorvidt den professionelle skepsis opretholdes.   

 

Hvordan ansvarsfordelingen mellem ledelsen og revisor er i forbindelse med opklaring af 

besvigelser, fremgår ikke direkte af ISA 240. Derimod er revisors anmeldelsespligt reguleret i 

Revisorlovens § 22. Af den fremgår det, at hvis revisor under revisionsarbejdet bliver bekendt 

med, at en eller flere fra ledelsen udfører eller har udført besvigelser af væsentlig eller grov 

karakter, har revisor ansvaret for at meddele dette til hvert enkelt medlem af ledelsen. Har 

ledelsen ikke reageret på underretningen og senest 14 dage efter foretaget de fornødne skridt, 

har revisor pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). 

Hvis revisor ikke mener, at en underretning til hvert enkelt medlem af ledelsen er egnet til at 

stoppe den økonomiske kriminalitet, skal SØK straks underrettes. Dette vil være nødvendigt, 

hvis samtlige ledelsesmedlemmer medvirker til besvigelsen eller har kendskab til, at det 

foregår uden at gribe ind.  
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Næste afsnit vil se nærmere på revisors ansvar i relation til besvigelser og se på, hvad der 

forventes af revisor i revisionsprocessen. 

 

2.1.4.4 Revisors ansvar i relation til besvigelser 

For overblikkets skyld er det valgt at gennemgå dette afsnit med udgangspunkt i 

revisionsprocessen. Revisionsprocessen ses som bestående af tre faser, der dækker over 

planlægning, udførelse samt dokumentation og rapportering. Dette er valgt, da revisors 

arbejde i henhold til ISA 240, i langt de fleste tilfælde, er relateret til en af de tre faser i 

revisionsprocessen.  

 

Planlægning 

Som tidligere nævnt skal revisor opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation. Fejlinformationerne er væsentlige, ”hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugere 

træffer på grundlag af regnskabet”
43

. Ved planlægningen af revisionen fastsætter revisor et 

acceptabelt væsentlighedsniveau, der skal afdække beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. 

Væsentlighedsniveauet fastsættes ud fra såvel kvantitative som kvalitative forhold. Den 

kvantitative væsentlighed er beløbsmæssig og betyder, at niveauet fastsættes som en 

procentsats af eksempelvis omsætningen. Den kvalitative væsentlighed betyder, at 

væsentlighedsniveauet fastsættes ud fra andre forhold. Dette betyder i praksis, at 

væsentlighedsniveauet eksempelvis kan nedsættes, hvis der er svage interne kontroller i 

virksomheden. Væsentlighedsniveauet er altså en professionel vurdering
44

, som revisor 

fortager på baggrund af sin professionelle dømmekraft samt kendskabet til virksomheden.    

 

Revisor skal i planlægningsfasen, såvel som i de to andre faser, tage stilling til risikoen for 

tilstedeværelsen af besvigelser. Identificerede risici skal vurderes på såvel regnskabsniveau 

som revisionsmålsniveau. Revisors pligter i forbindelse med overordnet vurdering af 

væsentlig fejlinformation fremgår af ISA 315, og denne standards risikovurderingshandlinger 

skal dermed kombineres med en række specifikke handlinger, som har direkte relation til 
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identifikation af væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
45

 De specifikke 

handlinger fremgår af ISA 240 punkt 17-24 og omfatter: 

 Forespørgsler 

 Opnå forståelse for øverste ledelses tilsyn 

 Vurdere om usædvanlige eller uventede relationer indikerer besvigelser  

 Overveje om anden information indikerer besvigelser 

 Overveje tilstedeværelsen af besvigelsesrisikofaktorer 

 

Revisor skal forespørge den øverste samt den daglige ledelse omkring besvigelser for at opnå 

en forståelse af, om ledelsen har viden om faktiske besvigelser i virksomheden, hvordan de 

vurderer risikoen for besvigelser, hvilke procedurer og interne kontroller der er etableret, samt 

hvordan den etiske adfærd kommunikeres til medarbejderne hvis overhovedet.  

 

Udover forespørgsler omkring besvigelser, må revisor også opnå en forståelse af den øverste 

ledelses tilsyn med den daglige ledelse, når det kommer til deres ansvar for at etablere 

procedurer og interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser. Dette er vigtigt 

for revisor, da det giver revisor en idé om, hvor modtagelig virksomheden er for besvigelser, 

og hvor nemt en tilsidesættelse af kontrollerne er for medlemmer i ledelsen. Dette især med 

fokus på risikoen for ledelsesbesvigelser.  

 

Finder revisor ved analytiske handlinger ud af, at der i virksomheden er usædvanlige eller 

uventede relationer, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt disse indikerer risiko for 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Disse relationer kan være med 

nærtstående parter, som er en ting revisor skal være særligt opmærksom på i forbindelse med 

besvigelsesafdækningen. 

 

Revisor skal samtidig overveje om anden information, der er blevet indhentet, kan indikerer 

en risiko for besvigelser. 
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Revisor skal vurdere, hvorvidt information, der er indhentet i forbindelse med andre 

risikovurderingshandlinger, indikerer tilstedeværelsen af besvigelsesrisikofaktorer.  

Identifikationen af besvigelsesrisikofaktorer er vigtig, da faktorerne skal danne grundlaget for 

den endelig vurdering af risikoen samt danne grundlag for de senere revisionshandlinger. 

Ifølge ISA 240 defineres besvigelsesrisikofaktorer som ” begivenheder eller forhold, som 

peger i retning af et incitament eller et pres til at begå besvigelser eller giver mulighed 

herfor”
46

. Revisor skal altså i sine overvejelser og vurderinger omkring 

besvigelsesrisikofaktorer være særligt opmærksom på begivenheder/forhold, der giver 

mulighed for at besvigelser kan forekomme, eller om der er et incitament eller pres til at begå 

besvigelser. Dette er elementer fra besvigelsestrekanten, og den er dermed et værktøj til brug i 

planlægningsfasen. Standarden kommer med eksempler på besvigelsesrisikofaktorer, som bør 

skærpe revisors opmærksomhed for risikoen for besvigelser:
47

 

 Pres til at begå besvigelser: behov for at opfylde tredjeparters forventninger for at 

opnå yderligere tilførsel af egenkapital. 

 Incitament til at begå besvigelser: tildeling af betydelig bonus ved opfyldelse af 

urealistiske indtjeningsmål. 

 Mulighed for at begå besvigelser: et ineffektivt kontrolmiljø. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at dette blot er eksempler, og at disse tre punkter derfor ikke er 

udtømmende for, hvad revisor bør være opmærksom på.  

 

Revisor skal, ifølge standarden, på forhånd have en antagelse om, at indregning af indtægter 

er forbundet med besvigelsesrisici
48

, mens ledelsens mulighed for tilsidesættelse af interne 

kontroller er en risiko, der er i alle virksomheder, men hvor risikoniveauet kan variere
49

.  

 

De vurderede risici skal af revisor behandles som betydelige risici, hvilket gør, at revisor skal 

opnå en forståelse af virksomhedens kontrolaktiviteter og de interne kontroller generelt.  

 

ISA 315 kræver, at medlemmerne i opgaveteamet drøfter, hvor udsat virksomhedens regnskab 

er for væsentlig fejlinformation.
50

 I relation til besvigelser fastlægger ISA 240, at denne 
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drøftelse skal have særligt fokus på, hvordan og hvor regnskabet kan være udsat for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelse, samt hvordan besvigelser kan opstå.
51

 Drøftelsen gør 

det muligt for opgaveteamet at diskutere forhold, der kan indikere regnskabsmanipulation 

eller misbrug af aktiver og derigennem vurdere risikoen for besvigelser med hinanden.  

Drøftelsen kan også være en overvejelse omkring besvigelsesrisikofaktorer samt en 

diskussion og planlægning af de senere revisionshandlinger. 

 

Udførelse 

På baggrund af planlægningsfasen, hvor revisor har indsamlet informationer og foretaget en 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, skal revisor i 

udførelsesfasen udarbejde revisionshandlinger ud fra denne risikovurdering.  

Revisionshandlingerne fremgår af ISA 240 punkt 28-33 og opdeles i tre hovedpunkter: 

 Generelle revisionshandlinger på regnskabsniveau 

 Revisionshandlinger på revisionsmålsniveau 

 Revisionshandlinger ved ledelsens tilsidesættelse af kontroller 

 

Generelle revisionshandlinger på regnskabsniveau 

For som revisor at imødegå de vurderede risici på regnskabsniveau, kræves det specifikt i ISA 

240, at revisor foretager en:
52

  

 udvælgelse af og tilsyn med personale 

 vurdering af virksomhedens valgte og anvendte regnskabspraksis 

 indarbejdelse af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, den tidsmæssige placering og 

omfanget af revisionshandlinger 

 

Revisor skal ud fra en faglig vurdering udvælge opgaveteamet under hensyntagen til 

personalets kompetencer på området. Dette kan også indebære, at revisor udvælger yderligere 

personer til teamet, hvilket kunne være personer med ekspertviden på det pågældende 

område.  
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Revisor skal foretage en vurdering af virksomhedens valgte regnskabspraksis samt vurdere, 

hvorvidt denne anvendes korrekt. Vurderingen skal have særligt fokus på de områder, hvor 

der indgår regnskabsmæssige skøn og komplekse transaktioner. Det fremgår direkte af 

standarden, at nogle af de teknikker, ledelsen kan bruge til regnskabsmanipulation, netop er 

tilpasninger og ændringer af skøn eller deltagelse i komplekse transaktioner, med det formål 

at afbilde virksomhedens resultat forkert.
53

 Revisor skal derfor sikre sig, at de skøn, ledelsen 

har foretaget, er i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis, og om hvorvidt de er 

forbundet med risiko for væsentlig fejlinformation.  

Der er et specifikt krav til revisor om at indarbejde uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, 

den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger. Dette er et krav, da personer i 

virksomheden, der har et kendskab til, hvordan revisionshandlingerne normalt udføres, vil 

kunne have lettere ved at sløre regnskabsmanipulation. Revisor kan indarbejde 

uforudsigelighed ved at benytte sig af andre stikprøvemetoder, komme på uanmeldt besøg 

eller udføre substanshandlinger på poster og revisionsmål, som normalt ikke testes.
54

 

 

Revisionshandlinger på revisionsmålsniveau 

Som reaktion på risikovurderingen af væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser på 

revisionsmålsniveau, skal revisor udføre yderligere revisionshandlinger for at imødegå denne 

risiko. Revisor kan ændre revisionshandlingens art, tidsmæssige placering eller omfang for at 

kunne håndtere de identificerede risici på revisionsmålsniveau.
55

  

 

Arten af revisionshandlingen kan ændres, så den bedre imødegår den risiko, der er. Hvis 

revisor eksempelvis indhenter eksterne bekræftelser for om konkrete salgsaftaleforhold 

eksisterer, kan disse bekræftelser udvides til også at indeholde detaljer om eksempelvis 

returnerings- og leveringsforhold.  

 

Den tidsmæssige placering kan ændres, hvis dette mindsker den identificerede risiko. Revisor 

kan eksempelvis lave fysisk lageroptælling så tæt på afslutningen af regnskabsperioden som 

muligt, i stedet for eksempelvis i midten af perioden, for at minimere risikoen for, at der 

manipuleres med beholdningen i tiden mellem optællingen og regnskabsafslutningen.  
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Revisor kan ændre omfanget af revisionshandlingen ved eksempelvis at forøge 

stikprøvestørrelsen. Det kan også være, at revisor, i stedet for at benytte sig af stikprøver på et 

givent område, vælger at teste hele populationen i stedet.    

 

Revisionshandlinger ved ledelses tilsidesættelse af kontroller 

Da det, som tidligere nævnt, er ledelsens ansvar at udarbejde årsregnskabet, giver det dem 

mulighed for at manipulere med regnskabsmaterialet. Det er samtidig ledelsen, der har 

ansvaret for at etablere interne kontroller, hvormed de også vil have en position til at kunne 

tilsidesætte disse kontroller og udføre besvigelser. Uanset hvordan revisor vurderer risiciene 

for ledelsens tilsidesættelse af kontroller, er det krævet at han:
56

 

 tester om bogholderimæssige posteringer samt andre justeringer er passende i 

forbindelse med regnskabsudarbejdelsen.  

 gennemgår regnskabsmæssige skøn, og vurdere om skævheder er risiko for 

besvigelser 

 vurderer om usædvanlige transaktioner er forretningsmæssigt begrundet 

 

Ved test af posteringer og andre justeringer skal revisor forespørge de medarbejdere, der er 

involveret i regnskabsaflæggelsen, om de har observeret usædvanlige handlinger eller 

upassende posteringer.  

ISA 240 kræver, at revisor i sine tests udvælger posteringer og justeringer, der er foretaget 

ved periodens afslutning, da det oftest er her, at disse vil forekomme. Revisor skal dog også 

overveje behovet for at teste posteringer og justering i løbet af regnskabsperioden, da kravet 

omkring uforudsigelighed dermed opfyldes. Hvis ledelsen ved, hvilke posteringer der testes, 

vil det være nemt at skjule besvigelser. 

 

Revisor skal have et særligt fokus på regnskabsmæssige skøn, da dette er en af de måder, hvor 

ledelsen let kan manipulere med tallene på. At udarbejde et skøn kræver en god indsigt i 

virksomheden og dens forretningsmæssige område, hvorfor revisor må benytte sine 

kompetencer og professionelle skepsis ved vurdering af disse. Revisor skal vurdere de af 
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ledelsen fastsatte skøn, og vurdere hvorvidt der er risiko for væsentlig fejlinformation som 

følge af besvigelser. Revisor skal derudover foretage en bagudrettet gennemgang for at 

vurdere, hvorvidt de regnskabsmæssige skøn fra tidligere perioder peger på muligheden for 

besvigelser.
57

  

 

Revisor skal vurdere usædvanlige transaktioner med det formål at fastslå, om de er 

forretningsmæssigt begrundet. Denne vurdering skal revisor foretage ud fra sit kendskab til 

virksomheden og dens omgivelser. Vurderingen er vigtig, da ledelsen kan benytte 

usædvanlige transaktioner til at udføre eller dække over besvigelser såvel 

regnskabsmanipulation som misbrug af aktiver. 

 

Dokumentation  

Revisorlovens § 23 indeholder et generelt krav til dokumentationen af revisors arbejde. Det 

kræves, at revisor for hver revisionsopgave udarbejder arbejdspapirer, der dokumenterer det 

grundlag, som revisors afgivne erklæringer bygger på. Derudover indeholder ISA 240 

specifikke krav til dokumentationen i relation til besvigelser.
58

  

Revisor skal dokumentere de beslutninger, der er taget gennem drøftelser i opgaveteamet 

omkring, hvor udsat virksomheden er for besvigelser. Derudover skal revisor dokumentere 

risikovurderingen på såvel regnskabsniveau som revisionsmålsniveau. Revisor skal også 

kunne dokumentere valget af de foretagne revisionshandlinger samt arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget af disse.  Resultaterne af de gennemførte revisionshandlinger skal også 

dokumenteres, ligesom det skal dokumenteres, hvis revisor ikke finder risici for væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser ved indregning af indtægter relevant.  

Revisor skal i dokumentationen inkludere den kommunikation, der har fundet sted med den 

daglige ledelse, den øverste ledelse, lovgivende myndigheder og andre.  

 

Dokumentationen skal være tilstrækkelig, men det fastsættes ikke i standarden, hvornår den 

opfylder dette. Det kan være svært for revisor, på et senere tidspunkt, at dokumentere sine 

professionelle bedømmelser og overvejelser, hvorfor det er vigtigt, at disse bliver skrevet ned 
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løbende gennem revisionen. Dette gælder også andre situationer, der ikke automatisk 

afstedkommer en skriftlig dokumentation såsom observationer og interviews.  

 

Rapportering  

I Danmark har revisor et kommunikationsmiddel, som er ret unikt set i forhold til andre lande, 

som benyttes i kommunikationen mellem revisor og ledelsen. Dette kommunikationsmiddel 

er revisionsprotokollen, som revisor ifølge Revisorlovens § 20 har pligt til at føre, når 

årsregnskabet revideres. Det fremgår specifikt at ”revisionsprotokollen skal føres til 

hvervgivers brug, …”
59

.  

Det er i dette afsnit valgt at se på rapporteringen internt såvel som eksternt, da revisors 

tavshedspligt begrænser revisors eksterne rapporteringsmuligheder. Gennemgangen vil derfor 

tage udgangspunkt i netop denne opdeling.  

 

Intern rapportering 

Har revisor en mistanke eller faktisk konstateret besvigelser i virksomheden, skal dette 

hurtigst muligt meddeles til rette niveau i den daglige ledelse.
60

 Det rette ledelsesniveau 

fastsættes til at være mindst et niveau højere end de personer, der mistænkes for eller har 

udført besvigelser. Den daglige ledelse skal underrettes, da det er dem, der har en stor del af 

ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser. Hvis konstateringen af besvigelser eller 

mistanken herom omfatter henholdsvis den daglige ledelse, medarbejdere med vigtig rolle i 

de interne kontroller, eller andet der er skyld i væsentlig fejlinformation i regnskabet, skal 

revisor meddele dette til den øverste ledelse.
61

 Meddelelsen kan være såvel mundtlig som 

skriftlig, og valget heraf afhænger af revisors bedømmelse af besvigelsens art og sensitivitet.
62

  

Derudover skal revisor meddele den øverste ledelse om forhold, der har indvirkning på den 

øverste ledelses ansvar, også selv om forholdet i sig selv er uvæsentligt. 

Hvis revisor under revisionen konstaterer fejl eller mangler ved virksomhedens interne 

kontrol, skal dette oplyses i revisionsprotokollen.
63
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Ekstern rapportering 

Har revisor en mistanke eller faktisk konstateret en besvigelse i virksomheden, skal revisor 

bedømme, hvorvidt dette skal rapporteres til personer eller myndigheder uden for 

virksomheden. I denne bedømmelse skal revisor tage hensyn til sin tavshedspligt, der sætter 

flere begrænsninger op for den eksterne rapportering. Det fremgår dog direkte af punkt 43 i 

ISA 240, at revisors juridiske ansvar under visse omstændigheder kan tilsidesætte 

tavshedspligten.  

Det anføres, at rapportering til myndigheder afhænger af det enkelte lands lovgivning. Som 

tidligere nævnt er der i Danmark lovgivet omkring revisors rapporteringspligt, hvis et eller 

flere medlemmer af virksomhedens ledelse har begået økonomisk kriminalitet. Foretages der 

ikke fornødne skridt fra virksomhedens side til at standse dette, skal revisor rapportere om 

forholdet til SØK. Fornødne skridt betyder, at ledelsen skal forhindre fortsat kriminalitet samt 

rette op på de skader, der er forårsaget af den allerede udførte kriminalitet. Da det er ledelsen, 

der har ledelsesretten, kan revisor ikke pålægge at denne tager bestemte skridt. Det er altså 

ledelsen, der bestemmer, hvad der er fornødne skridt, men dette skal dokumenteres over for 

revisor, der så skal tage stilling til, om kravet om fornødne skridt er opfyldt.  

 

En anden mulighed for ekstern rapportering er gennem revisionspåtegningen. Det fremgår 

ikke direkte af ISA 240, hvilke krav der stilles til revisors påtegning i forbindelse med 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Det er derfor nødvendigt at se på de 

generelle krav, der stilles til revisors påtegning. Det fremgår af ISA 330, at hvis revisor ikke 

kan reducere risikoen for væsentlig fejlinformation til et acceptabelt niveau, skal der 

indsamles yderligere revisionsbevis. Er det ikke muligt for revisor at indsamle tilstrækkeligt 

og egnet bevis, skal revisor afgive en konklusion med forbehold eller helt afvise at afgive en 

konklusion.
64

 Dette må antages på samme måde at gøre sig gældende angående risikoen for 

besvigelser. 

Vælger revisor grundet væsentlighedsbetragtningen at afgive en erklæring uden forbehold, 

trods opdagelsen af besvigelser, skal han i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger 

herom. Revisor har pligt til at afgive supplerende oplysninger om overtrædelser af 
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Straffelovens kap. 28, der som tidligere nævnt dækker over de forskellige former for 

besvigelser.
65

  

 

2.2 Forventningskløften 

Som tidligere nævnt var forventningskløften og undersøgelsen af denne et yndet emne i 

starten af 1990’erne, hvor flere forskellige definitioner på forventningskløften opstod. De 

forskellige definitioner adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden, men det gør derimod 

holdningerne til, hvem der bør tage ansvaret for forventningskløften. 

Problematikken omkring forventningskløften er, at en kløft, mellem regnskabsbrugernes 

forventninger til revisor kontra det arbejde revisor faktisk udfører, skaber mistillid til revisor 

og revisors arbejde. Denne mistillid hæmmer revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og er dermed en trussel for revisorfunktionen. 

Dette afsnit vil beskrive Bent Warming-Rasmussen, Brenda Porter og Christopher 

Humphreys definitioner og syn på forventningskløften. Derudover vil afsnittet indeholde en 

gennemgang af tidligere undersøgelser af emnet. 

 

2.2.1 Bent Warming-Rasmussen 

Bent Warming-Rasmussen (herefter Warming) er professor mso på Syddansk Universitet 

tilknyttet Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Derudover er Warming certificeret 

psykoterapeut. 

 

Som en af de første i Danmark forskede Warming i slutningen af 1980’erne i 

forventningskløften i forbindelse med sin Ph.d.-afhandling, som blev offentliggjort i 1990. 

Han definerer forventningskløften som: 

 

”forskellen mellem hvad brugerne af revisionsydelsen forventer af en statsautoriseret revisor 

og dennes ydelser, og hvad revisor selv tillægger sin profession og rent faktisk leverer.”
66

 

 

Warmings definition på forventningskløften er den mest neutrale af de tre definitioner, der 

gennemgås i denne afhandling. 

                                                 
65

 Bekendtgørelse nr. 668 af 26. juni 2008 (Erklæringsbekendtgørelsen), § 7, stk. 2 
66

 Warming-Rasmussen, Bent (1990), ”Tillidsforholdet og forventningskløften mellem brugeren af 

revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor” 



36 

 

 

Warming har i sin egen afhandling et stort fokus på tilliden til revisor, og hvordan denne tillid 

opbygges. I den forbindelse har han udarbejdet en figur, der illustrerer tillidsprocessen:  

 

 

 Figur 5: Tillidsprocessen
67

 

 

Figuren viser, at regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde, som udgangspunkt, er 

positive på baggrund af erfaringsgrundlag og opfattelse af normsættet. De positive 

forventninger bliver så afstemt med de aktuelle oplevelser af revisionsydelsen, og der 

foretages en evalueringsproces, hvor forventningerne bliver ajourført. Ud fra modellen kan 

tilliden hos regnskabsbrugerne måles, og årsagen til påvirkningen findes. 

Regnskabsbrugere med et bredt erfaringsgrundlag og en realistisk opfattelse af normsættet vil 

blive mindre ”skuffet” over revisors arbejde i forbindelse med erhvervsskandaler set i forhold 

til regnskabsbrugere med mindre erfaringsgrundlag og urealistiske forventninger. 

Erfaringsgrundlaget og opfattelsen af normsættet er altså, ifølge Warming, to forhold, der har 

stor indflydelse på tilliden til revisors arbejde.  

 

I sin afhandling benyttede Warming en kvantitativ undersøgelse, der bestod af et 

spørgeskema, der blev udsendt til følgende respondentgrupper: 

 Statsautoriserede revisorer 

 Direktører 

 Aktionærer 

 Arbejdsmarkedsjournalister 

Warmings afhandling har fokus på det generelle tillidsforhold og forventningskløften mellem 

regnskabsbruger og revisor, hvor denne afhandling afgrænser sig til revisors arbejde i relation 
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til besvigelser. Den følgende gennemgang af Warmings resultater vil derfor afgrænse sig til 

de spørgsmål, som omhandler besvigelser. 

 

Warming spurgte sine respondenter om, hvorvidt de var enige i udsagnet om, at opdagelse af 

underslæb er en central opgave for revisor. Alle tre regnskabsbrugergrupper var meget enige i 

dette udsagn, mens revisorerne var meget uenige. Det samme gjorde sig gældende på 

Warmings spørgsmål omkring, hvorvidt revisors arbejde sikrer, at ledende medarbejdere ikke 

har begået underslæb. Begge disse spørgsmål viste, at der eksisterede en forventningskløft 

mellem på den ene side revisor og på den anden side regnskabsbrugerne.  

 

Derudover spurgte Warming ind til, hvor enige respondenterne var i udsagnet om, at revisors 

arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt sund. Til det var regnskabsbrugergrupperne 

næsten ligelig delt i deres svar, men dog var direktørerne og aktionærerne med en lille 

overvægt uenige i udsagnet, mens flest arbejdsmarkedsjournalister var enige i udsagnet. 

Meningen blandt revisorerne var noget mere klar, da størstedelen var uenig i udsagnet. 

   

2.2.2 Brenda Porter 

Brenda Porter (herefter Porter) er professor i regnskab og revision og startede i 1989 en 

undersøgelse af forventningskløften i New Zealand. Resultaterne af denne undersøgelse blev 

offentliggjort i en artikel i 1993. I sin artikel definerer Porter forventningskløften som: 

 

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

by society.”
68

 

 

Porter er åben omkring spørgsmålet om, hvem der kan tillægges ansvaret for 

forventningskløften. Hun mener, at ansvaret ikke kun kan tillægges revisor men også 

regnskabsbrugerne, da de kan have urimelige forventninger til revisors arbejde. 

 

Porter lagde i sin undersøgelse fokus på årsagen til forventningskløften og undersøgte hvilke 

opgaver, der blev forventet af revisor, men som ikke blev udført. På baggrund af sit arbejde 

udviklede Porter følgende figur til at forklare, hvad forventningskløften består af: 
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 Figur 6: Forventningskløftens opbygning
69

 

 

Porters figur illustrerer de elementer, som forventningskløften består af samtidig med, at den 

beskriver de grunde, der gør, at forventningskløften opstår. Som figuren illustrerer, kan 

forventningskløften opdeles i to hovedgrupper henholdsvis præstationskløften og 

rimelighedskløften. Præstationskløften inddeles i yderligere to undergrupper kaldet 

mangelfulde ydelser og mangelfulde standarder. 

 

Præstationskløften kan beskrives som kløften mellem, hvad samfundet med rimelighed kan 

forvente, at revisor udretter, og hvad revisor faktisk opfattes at udrette. Så denne kløft er 

kendetegnet ved de rimelige forventninger, som regnskabsbrugeren har til revisors arbejde. 

Som tidligere nævnt opdeles kløften i to underkategorier.  

Mangelfulde ydelser kan beskrives som kløften mellem, hvad samfundet forventer at revisor 

yder, og hvad samfundet opfatter, at revisor yder ved eksisterende opgaver. Kløften opstår 

altså som et resultat af, at samfundet ikke finder revisors arbejde, i forbindelse med 

eksisterende opgaver, tilfredsstillende.  

Mangelfulde standarder kan beskrives som kløften mellem, hvad samfundet med rimelighed 

forventer af revisor, og hvordan revisors eksisterende opgaver er reguleret i lovgivningen 

samt gældende standarder. Denne kløft er altså et resultat af mangelfulde standarder, som ikke 

kræver det af revisor, som samfundet med rimelighed kan forvente.  
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Rimelighedskløften er kløften mellem, hvad samfundet forventer, at revisor opnår, og hvad 

revisor med rimelighed kan forventes at opnå. Denne kløft er dermed kendetegnet ved de 

urimelige forventninger, som regnskabsbrugeren har til revisors arbejde.  

 

De to kløfter, som forventningskløften består af, adskiller sig altså fra hinanden ud fra, hvad 

der med rimelighed kan forlanges af revisor set ud fra en cost-benefit betragtning. For at en 

opgave med rimelighed kan forventes af regnskabsbrugeren, må den være 

omkostningseffektiv for revisor at udføre.
70

 Det kan eksempelvis være, at de fleste 

regnskabsbrugere forventer, at revisor kontrollerer samtlige transaktioner, der finder sted i 

virksomheden. Dette vil ikke være en rimelig forventning, da dette på ingen måde er effektivt 

ud fra en cost-benefit betragtning, og dermed vil rimelighedskløften opstå.  

 

2.2.3 Christopher Humphrey 

Christopher Humphrey (herefter Humphrey) er professor i regnskab og revision og tilknyttet 

Manchester Business School. Humphrey har skrevet flere artikler omhandlende 

forventningskløften og har været involveret i flere undersøgelser af emnet i England.  

 

I sin artikel ”Debating Audit Expectations” beskriver Humphrey forskellige opfattelser og 

tilgangsvinkler til revision. Han mener, at de forskellige opfattelser af revisionspraksis og den 

manglende gennemsigtighed, som ifølge ham kendetegner revisionsprocessen, er skyld i, at 

der opstår en kløft mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisor, og det arbejde revisor 

udfører. Humphrey definerer forventningskløften som: 

 

”a representation of the feeling that auditors are performing in a manner at variance with the 

beliefs and desires of those for whose benefit the audit is being carried out.”
71

   

 

Humphrey fokuserer på de følelsesmæssige holdninger, som regnskabsbrugerne har til 

revisors arbejde, og de forventninger der er tilknyttet, og mener at ansvaret for 

forventningskløften ligger hos revisorerne.  
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2.2.4 Tidligere afhandlinger om forventningskløften 

I og med at problemstillingen omkring forventningskløften dukker op igen og igen i takt med 

mediernes fokus på erhvervsskandaler og konkurser, har flere skrevet kandidatafhandlinger 

med udgangspunkt i emnet. De forskellige kandidatafhandlingers fokus er meget forskellige, 

da nogle fokuserer på regnskabsbrugernes generelle opfattelse af revisors arbejde, nogle 

fokuserer på forventningskløften i relation til going concern mv. I den forbindelse vil det kun 

være relevant i forbindelse med denne afhandling at sammenligne med resultater, der knytter 

sig specifikt til besvigelsesproblematikken. 

Hele problematikken omkring forventningskløften i relation til going concern har været et 

yndet emne de senere år, da der er fuldt en masse konkurser i kølvandet på finanskrisen. 

Finanskrisen har dog også skabt et enormt fokus på besvigelser, hvorfor dette også er forsøgt 

undersøgt af andre.  

I dette afsnit vil resultaterne fra tidligere kandidatafhandling blive gennemgået med henblik 

på en senere sammenligning med resultaterne fra den empiriske undersøgelse. Det er vigtigt at 

bemærke, at det kun er resultater om forventningskløften i relation til besvigelser, der 

gennemgås fra de enkelte afhandlinger. 

 

I 2006 udarbejdede Frederik Hansen og Lea Gedbjerg (herefter Hansen og Gedbjerg) sammen 

en kandidatafhandling med titlen ”Offentlighedens opfattelse af revisors etiske adfærd”. 

Denne afhandling omhandler problemstillingen omkring forståelsen og rammerne for revisors 

etiske adfærd i forhold til forventningskløften og undersøger derfor forhold relateret til denne 

problemstilling. Respondentgrupperne i afhandlingen var blandt andre erhvervsjournalister, 

aktionærer/ansatte i investeringsbanker samt revisorer.  

  

I forhold til besvigelser undersøgte de, i hvor høj grad regnskabsbrugerne mener, at det er 

revisors job at afdække besvigelser. Blandt revisorerne mente størstedelen, at det i nogen grad 

er revisors job, mens størstedelen af aktionærerne mente, at det i stor grad er revisors job. 

Derimod mente størstedelen af journalisterne, at det i meget stor grad er revisors job at 

afdække besvigelser, hvorfor der i høj grad må siges at have været en forventningskløft i 

forhold til afdækning af besvigelser. 
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Hansen og Gedbjerg undersøgte også, hvordan regnskabsbrugernes tillid til revisor var på det 

pågældende tidspunkt. Resultaterne viste, at både journalister og aktionærer havde stor tillid 

til revisorer. 

 

Respondenterne blev spurgt ind til, hvem de mente revisor repræsenterer. Til dette spørgsmål 

mente størstedelen af revisorerne, at revisor repræsenterer offentligheden, mens størstedelen 

af både aktionærer og journalister mente, at revisor repræsenterer klienten.  

 

Det er i denne afhandling valgt at sammenligne den empiriske undersøgelse med Hansen og 

Gedbjergs afhandling fra 2006, da den er seks år gammel, og der dermed kan være sket en 

udvikling på området. Derudover er respondentgrupperne i deres afhandling de samme som i 

denne, hvorfor en direkte sammenligning vil være mulig samt interessant.  

 

Det er samtidig valgt at sammenligne med en afhandling af nyere dato. Afhandlingen hedder 

”Forventningskløften i Danmark” og er udarbejdet af Mark Larsson (herefter Larsson) i 2011. 

Afhandlingen fokuserer på forventningskløften samlet, og det vil dermed også kun være 

interessant at sammenligne med de resultater, der omhandler besvigelser. Afhandlingens 

undersøgelse læner sig op ad Warmings undersøgelse fra 1989, og respondentgrupperne er 

dermed de samme, som både Warmings og denne afhandlings, hvilket gør en sammenligning 

mulig.  

 

Larsson undersøgte forventningerne til, hvorvidt revisors arbejde sikrer, at virksomhedens 

regnskab er pålideligt. Revisorerne var den af respondentgrupperne, der var mest enige i 

påstanden, men også aktionærer og journalister forventede dette.  

Derimod forholdte det sig omvendt på spørgsmålet omkring forventningerne til, at revisors 

arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke har begået underslæb. Dette var 

aktionærerne og journalisterne i højere grad enige i end revisorerne, der forholdte sig neutralt 

til spørgsmålet.  

 

Afhandlingen fra 2011 undersøgte også forventningerne til, om revisors arbejde sikrer, at 

virksomheden er finansielt sund. Forventningerne i forhold til dette spørgsmål var meget 

forskellige de tre respondentgrupper i mellem. Revisorerne var neutrale omkring spørgsmålet, 
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mens journalisterne ikke var enige i, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt 

sund. Dette mente derimod aktionærerne.  

 

Larsson undersøgte også, hvorvidt respondenterne forholdte sig til påstanden om, at 

opdagelse af bedrageri og underslæb er centrale opgaver for revisor. Resultaterne af 

undersøgelsen viste, at revisorerne igen var neutrale i forhold til påstanden, mens både 

aktionærer og journalister var enige i denne.   

 

Selv om Larssons afhandling kun er et år gammel, og det dermed må formodes, at der ikke er 

sket den store udvikling på området, er det alligevel valgt at lave en sammenligning med 

denne. Dette er valgt for at se, hvorvidt denne formodning holder stik, og resultaterne dermed 

kan være med til at verificere de resultater, som denne afhandling kommer frem til i den 

empiriske undersøgelse. 

Næste kapitel vil indeholde en nærmere beskrivelse af denne afhandlings empiriske 

undersøgelse, både hvad angår design og forløb. Derudover vil afsnittet analysere 

undersøgelsens resultater og foretage sammenligning med materialet gennemgået i 

indeværende kapitel.    
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3 EMPIRISK ANALYSE 

På baggrund af den teoretiske gennemgang vil det nu undersøges, hvorvidt 

forventningskløften reelt eksisterer og i hvilket omfang set i forhold til tidligere 

undersøgelser. I dette kapitel gennemgås først selve designet af undersøgelsen, udvælgelsen 

af respondenter og undersøgelsens forløb. Derudover vil det også blive nærmere gennemgået, 

hvordan undersøgelsens reliabilitet og validitet er forsøgt sikret. Til slut i kapitlet vil 

resultaterne blive analyseret og sammenlignet med tidligere undersøgelser. 

  

3.1 Spørgeskema 

3.1.1 Design af spørgeskema 

Som tidligere nævnt i afsnit 1.4.1.1 er det valgt at benytte et kvantitativt spørgeskema til 

indsamling af primære data i afhandlingen. Dette er valgt ud fra et ønske om at sammenligne 

med tidligere undersøgelser af forventningskløften samt en afvejning af fordele og ulemper. 

 

Ulemperne ved at benytte et spørgeskema er blandt andet, at man ikke har mulighed for at 

indsamle brede og uddybende svar, hvilket kan være et problem i en senere analyse af 

besvarelserne. Samtidig er spørgeskemaer forbundet med en relativt lav svarprocent
72

, da 

respondenterne let kan undlade at besvare spørgeskemaet eller afbryde undervejs. Risikoen 

for frafald er forsøgt minimeret ved brug af lukkede spørgsmål, der ressourcemæssigt kræver 

mindst af respondenterne. Samtidig er det forsøgt at gøre spørgeskemaet så kort og præcist 

formuleret som muligt. Derudover er det i høj grad forsøgt at undgå ledende spørgsmål, der 

kan få respondenten til at svare noget bestemt. 

 

Fordelene ved brug af spørgeskema er blandt andet, at det giver mulighed for at indsamle 

besvarelser på mange spørgsmål på relativt kort tid
73

. I dette tilfælde giver spørgeskemaet 

også mulighed for at indhente sammenlignelige data, der kan benyttes til besvarelsen af 

problemstillingen. Set i forhold til personlige interviews har spørgeskemaet den fordel, at det 

er langt mindre tidskrævende, set ud fra de antal besvarelser man kan indsamle. Derudover 

bliver respondenterne ikke påvirket direkte af intervieweren, der kan stille ledende spørgsmål 
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eller påvirke svarene i en ønsket retning såvel bevidst som ubevidst. De overvejende grunde, 

til at det er valgt at benytte spørgeskema, er det tidsmæssige aspekt, samt ønsket om 

sammenlignelighed med tidligere undersøgelser.  

 

Det er valgt at lave spørgeskemaet elektronisk ved hjælp af programmet Tric Trac, som det 

har været muligt at få studielicens til via programmets hjemmeside
74

. Netop dette program er 

valgt til udarbejdelsen, da det er gratis at benytte og ikke har nogen grænse på antallet af 

spørgsmål og giver mulighed for op til 5000 besvarelser.  

Valget omkring at benytte et elektronisk spørgeskema er begrundet i, at de valgte 

respondentgrupper anses for, igennem deres hverdag, at have en høj fortrolighed med brugen 

af IT. Det er dermed antaget, at respondenterne vil føle sig mest trygge ved et elektronisk 

spørgeskema frem for eksempelvis et postspørgeskema, samtidig med at det vil være det, der 

tager mindst af deres tid, og dermed giver en højere svarprocent. Derudover virker et 

elektronisk spørgeskema også mere professionelt end et fysisk.  

En anden grund til valget af det elektroniske spørgeskema er, at det i højere grad end et fysisk 

er mere tidsbesparende, både hvad angår selve dataindsamlingen og ikke mindst den 

efterfølgende databehandling.  

 

Grundet afhandlingens problemstilling har det været ønsket at tilpasse spørgeskemaet, alt 

efter om respondenten var revisor eller tilhørte en af de to regnskabsbrugergrupper. Dette har 

været muligt ved hjælp af det elektroniske spørgeskema, der har gjort det muligt at lave 

forskellige ruter gennem spørgsmålene alt efter respondenternes tidligere svar. Det har 

samtidig givet mulighed for at styre, hvorvidt respondenten skulle have mulighed for 

afgivelse af ét eller flere svar på det enkelte spørgsmål. 

 

I udarbejdelsen af spørgeskemaet er det valgt at forklare begrebet ”besvigelser”, da dette ikke 

er et begreb, som det forventes at regnskabsbrugerne nødvendigvis kender til. Derudover er 

det i et konkret spørgsmål valgt at forklare, hvad der menes med en påtegning uden forbehold 

for at sikre, at der ikke var tvivl om dette i besvarelsen af spørgsmålet.  
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Ved udsendelsen af spørgeskemaet er der lagt stor vægt på respondenternes mulighed for 

anonymitet. Dette er gjort, da det formodes at en lovning om anonymitet vil kunne resultere i 

en højere svarprocent, da respondenten ikke er bange for at blive hængt ud. Et negativt aspekt 

ved anonymitet er, at det ikke er muligt at tage kontakt til en respondent med en interessant 

besvarelse med henblik på opfølgende spørgsmål. 

 

Inden udsendelsen af spørgeskemaet blev det testet på en revisor samt to investorer. Det 

optimale ville have været, at kunne teste det på minimum én fra hver af grupperne, men da det 

ikke var muligt at teste det af på en erhvervsjournalist, blev det i stedet testet på to investorer. 

Test-revisoren fandt spørgeskemaet let forståeligt og bekræftede at tiden for besvarelsen lå 

inden for de angivne 10 minutter. Investorerne havde i et konkret spørgsmål omkring metoder 

til opdagelse af besvigelser problemer med forståelsen af de enkelte metoder, hvorfor disse 

inden udsendelsen er blevet nærmere forklaret. Derudover havde den ene investor en holdning 

til, at baggrundsspørgsmålene omkring den enkelte respondent skulle komme til sidst. Dette 

er dog ikke efterkommet, hvilket vil blive forklaret nærmere i det efterfølgende afsnit. 

  

3.1.2 Opbygning 

Spørgeskemaet fremgår af bilag 1, hvor ruten gennem spørgeskemaet for regnskabsbrugerne 

fremgår såvel som ruten for revisorerne. I dette afsnit vil opbygningen af spørgeskemaet blive 

nærmere gennemgået.  

 

De første spørgsmål er generelle baggrundsvariable, der belyser hvem respondenten er.
75

  

Disse spørgsmål skaber en profil af respondenten og klarlægger, hvilken respondentgruppe 

personen tilhører. Der er meget forskellige holdninger til, om sådanne spørgsmål skal placeres 

først eller sidst i et spørgeskema. Det er i denne afhandling valgt at placere dem først, da det 

anses som en blød start, der giver mulighed for at styre de enkelte respondenter igennem 

spørgeskemaet, alt efter hvilken gruppe de tilhører, og dermed hvilke spørgsmål de skal stilles 

og ikke stilles.  
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De efterfølgende spørgsmål omhandler forventningerne til revisors arbejde i relation til 

besvigelser og indledes med en nærmere beskrivelse af besvigelsesbegrebet. Disse spørgsmål 

er stillet til både revisorerne og regnskabsbrugerne for at kunne holde besvarelserne op imod 

hinanden. 

 

Til slut stilles der spørgsmål, der skal klarlægge tillidsforholdet mellem revisorerne og 

regnskabsbrugerne. Regnskabsbrugerne bliver adspurgt om tilliden til revisor, og hvordan 

denne er påvirket af erhvervsskandaler, mens revisorerne omvendt skal komme med en 

vurdering af erhvervsjournalister og investorers revisions- og regnskabsmæssige kendskab.  

 

3.1.3 Reliabilitet og validitet 

Dette afsnit vil indeholde en nærmere beskrivelse af de tiltag, der er gjort for at sikre 

undersøgelsens reliabilitet og validitet. 

 

Det har i forbindelsen med udarbejdelsen af spørgeskemaet været vigtigt, i så høj grad som 

muligt, at sikre undersøgelsen en høj reliabilitet. Reliabilitet er lig med en undersøgelses 

pålidelighed og måler reproducerbarheden.
76

 Dette betyder, at hvis undersøgelsen laves igen, 

skal den give de samme resultater som første gang.  

Reliabiliteten er forsøgt sikret ved at gøre spørgsmålene så konkrete og præcise som mulige. 

Derudover er revisions- og regnskabsmæssige begreber forklaret i det omfang, dette har været 

nødvendigt for at sikre, at ikke kun revisor, men også regnskabsbruger, har kunnet forstå 

spørgsmålene. Der er i udarbejdelsen af spørgsmålene også lagt stor vægt på, at disse ikke har 

været flertydige eller ledende, samt at svarmulighederne har været dækkende for, at 

respondenterne har kunnet udtrykke deres meninger bedst muligt. 

 

Det har ligeledes været vigtigt, i udarbejdelsen af undersøgelsen, at sikre undersøgelsens 

validitet. Validitet er lig med gyldigheden af undersøgelsen, og ved en høj gyldighed forstås 

at der er en sikkerhed for, at man måler det, som man ønsker at måle.
77
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Målingsvaliditeten er i denne undersøgelse forsøgt sikret ved præcise definitioner af de 

anvendte begreber samt en test af spørgeskemaet inden udsendelsen.  

De begreber, det har været nødvendigt at definere kort og præcist, er besvigelsesbegrebet, 

samt hvad det betyder, at revisor giver en påtegning uden forbehold.  

Som tidligere nævnt er spørgeskemaet blevet testet på personer fra målgruppen for at opnå en 

vished omkring, at spørgsmålene måler det, som det har været hensigten at måle. Denne pre-

test har medført små ændringer til det endelige spørgeskema. 

       

3.1.4 Udvælgelse af respondenter 

Med udgangspunkt i den valgte problemformulering er det valgt at lægge undersøgelsens 

fokus på to grupper af regnskabsbrugere henholdsvis investorer og erhvervsjournalister. Disse 

to grupper er valgt, da deres forventninger til revisors arbejde, på hver deres måde, er relevant 

at undersøge i relation til besvigelser. Samtidig er de valgt, da det også er de samme grupper, 

som Warming havde fokus på i sin afhandling, og der dermed er mulighed for 

sammenligning.  

 

Investorerne er relevante, da de må formodes at have en stor interesse i, at der ikke 

forekommer besvigelser i de virksomheder, som de investerer i, uden at det bliver forhindret 

eller opdaget. 

 

I kølvandet på finanskrisen er der dukket en masse besvigelsessager op til overfladen, da 

krisen har gjort, at flere af besvigelserne har været svære at holde skjult. Dette har skærpet 

mediernes fokus på besvigelser i virksomheder, og større besvigelsessager får meget stor 

presseomtale. Dette gør det relevant at undersøge mediernes forventninger til revisors arbejde 

i forbindelse med besvigelser, og se om der eksisterer en kløft i forhold til det arbejde, som 

revisor faktisk udfører.   

 

Ud over de to regnskabsbrugergrupper er det selvfølgelig også valgt at udspørge revisorer, da 

det ellers ikke vil være muligt at undersøge, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft 

mellem grupperne eller ej.  
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De enkelte respondentgrupper er defineret således: 

 Revisorer: Det er valgt at undersøgelsen både skal omfatte statsautoriserede samt 

registrerede revisorer, da begge slags beskæftiger sig med og skal tage stilling til 

besvigelser i deres arbejde. Dette er dog en udvidelse i forhold til Warmings 

undersøgelse, da han kun fokuserede på statsautoriserede revisorer. Dette antages dog 

ikke at gøre en sammenligning umulig. 

 Investorer: Denne gruppe er defineret som værende aktionærer, aktieanalytikere og 

investeringsrådgivere, da de alle har den samme interesse i virksomhederne. Denne 

gruppe er også en udvidelse i forhold til Warming, der kun undersøgte aktionærers 

forventninger. Igen antages udvidelsen ikke at umuliggøre en sammenligning, da 

aktieanalytikere og investeringsrådgiver har det samme fokus som aktionærer.  

 Erhvervsjournalister: Denne gruppe er defineret som værende journalister, der 

arbejder med erhvervs- og virksomhedsstof. Dette er valgt, da det ikke vil give nogen 

mening at udspørge eksempelvis sportsjournalister om deres forventninger til 

revisorers arbejde i relation til besvigelser. 

 

Ønsket for undersøgelsen har været, at gøre den så repræsentativ som overhovedet mulig, 

hvilket er forsøgt på bedst mulige vis. 

 

Udvælgelsen af revisorer er sket ved søgning på tilfældige revisionsfirmaers hjemmesider, 

hvor der er fundet e-mail-adresser på registrerede såvel som statsautoriserede revisorer. Der er 

i udvælgelsen lagt stor vægt på at få svar fra revisorer i hele landet, samt at der var 

respondenter repræsenteret fra forskellige aldersgrupper og køn. Det er også forsøgt at 

udvælge respondenter fra både mindre, mellemstore samt store revisionsfirmaer.  

Alt i alt blev spørgeskemaet udsendt til 128 revisorer.  

 

Udvælgelsen af investorer er i høj grad sket ved søgning på internettet. Investeringsrådgivere 

og aktieanalytikere er i høj grad fundet på bankers og investeringsfirmaers hjemmesider. 

Aktionærerne har været noget svære at finde frem til, men igen har internetsøgninger været 

det primære, mens der også er gjort brug af forfatterens netværk samt disses netværk. 

Derudover er der gjort stor brug af det sociale netværk LinkedIn i udvælgelsen af personer fra 

denne respondentgruppe.   



49 

 

Alt i alt blev spørgeskemaet udsendt til 105 investorer. 

 

Antallet af erhvervsjournalister i Danmark er begrænset, hvorfor der i udvælgelsen af disse 

har været fokus på, at finde dem der var. E-mail-adresserne på erhvervsjournalisterne er 

fundet ved søgning på de forskellige aviser og dagblades hjemmesider. Ved udvælgelsen er 

der lagt stor vægt på, at det ikke kun var journalister fra de største landsdækkende aviser, der 

blev repræsenteret i undersøgelsen men også journalister fra mindre lokalaviser og dagblade. 

Udover de store landsdækkende aviser som Børsen, Politiken, Jyllandsposten og Berlingske 

Tidende er spørgeskemaet også udsendt til erhvervsjournalister fra blandt andre Økonomisk 

ugebrev, Nordjyske Stiftstidende og Roskilde Dagblad.  

Alt i alt er spørgeskemaet udsendt til 70 erhvervsjournalister.  

 

3.1.5 Undersøgelsens forløb 

Spørgeskemaet er, som tidligere nævnt, udsendt ved hjælp af programmet Tric Trac, som 

registrerede både gennemførte og afbrudte besvarelser. Dette er en fordel, da det giver et 

billede af frafaldsprocenten, samt hvor i undersøgelsen respondenterne har afbrudt.  

 

Spørgeskemaet blev udsendt via e-mail d. 7. marts 2012 sammen med et introduktionsbrev
78

. 

Efter en uge blev der d. 14 marts sendt en rykker-mail
79

 ud for at minde respondenterne om at 

huske at svare. Undersøgelsen blev afsluttet d. 21. marts om eftermiddagen, og 

respondenterne har dermed haft 14 dage til at besvare spørgeskemaet. Dette kan ikke anses 

som værende en lang frist, men må alligevel antages at være tilfredsstillende, da de fleste, der 

ønsker at deltage, vil besvare det kort efter modtagelsen.  

 

Spørgeskemaet er i alt udsendt til 303 respondenter fordelt på de tre respondentgrupper. 

Antallet af adspurgte respondenter, gennemførte besvarelser samt afbrudte ser således ud: 
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 Revisorer: Investorer: Erhvervsjournalister: I alt: 

Adspurgte 128 105 70 303 

Gennemførte 51 38 23 112 

Afbrudte - - - 50 

   Tabel 1: Undersøgelsens forløb 

 

Ud fra ovenstående tabel kan det udregnes, at svarprocenten er på 36,96 pct., hvilket må 

antages at være relativt højt for undersøgelser som denne. Antallet af afbrudte undersøgelser 

er 50 og udgør dermed 31 pct. af det samlede antal, der har klikket sig ind i spørgeskemaet. 

Denne frafaldsprocent kan dog ikke anses som retvisende, da det ikke er muligt at se, om dem 

der har afbrudt, har gennemført undersøgelsen senere. Der er lagt stor vægt på 

respondenternes anonymitet, hvorfor det ikke har været muligt at udsende et individuelt link 

til hver af respondenterne. 78 pct. af de 50 afbrudte undersøgelser er afbrudt, inden første 

spørgsmål er blevet besvaret, hvilket godt kunne tyde på, at undersøgelsen måske er blevet 

gennemført senere hen.  

 

De 112 gennemførte besvarelser anses som værende fyldestgørende for at kunne opnå en 

indikation af, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft i relation til besvigelser. 

Resultaterne fra undersøgelsen fremgår af bilag 4 og vil blive behandlet og analyseret i 

følgende afsnit.     

 

3.1.6 Fejlkilder 

Der er i undersøgelsen lagt stor vægt på at gøre den så repræsentativ og pålidelig som muligt, 

men det er også vigtigt at gøre sig klart, at undersøgelsen ikke vil kunne se sig helt fri for 

fejlkilder. Der er i undersøgelsen forhold, der vil kunne medføre fejl, og som det derfor har 

været vigtigt at være opmærksom på og tage stilling til.  

 

I og med at der er lagt stor vægt på respondenternes mulighed for 100 pct. anonymitet, er det 

valgt at benytte et generelt link til spørgeskemaet, der så er udsendt til respondenternes e-

mail. Dette er et forhold, der vil kunne medføre fejl, da respondenten har kunnet give linket 
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videre til andre, der dermed også har kunnet besvare det. Dette skaber en usikkerhed omkring, 

hvorvidt respondenterne selv har besvaret spørgeskemaet, eller hvorvidt andre personer ud 

over de 303 adspurgte har besvaret. Overvejelserne omkring hvorvidt der i stedet skulle 

benyttes individuelle links var til stede, men heller ikke dette ville kunne sikre, at det var de 

adspurgte respondenter, der besvarede. Dette ville man kun kunne sikre sig ved at være til 

stede, når spørgeskemaet blev besvaret, hvilket ikke ville være realistisk muligt. Så selv om 

det generelle link er forbundet med risikoen for fejl, blev dette valgt, da svarprocenten 

formodes at være blevet højere på baggrund af lovningen om anonymitet. 

  

3.2 Empirisk undersøgelse 

I dette afsnit vil besvarelserne, indhentet fra spørgeskemaet, blive bearbejdet og analyseret 

med fokus på opgavens problemstilling. Analysen vil ske med udgangspunkt i den teoretiske 

baggrund, som er gennemgået i de forudgående afsnit. Først vil besvarelserne blive analyseret 

med henblik på at klarlægge, hvilke respondentprofiler, der ligger til grund for besvarelsen af 

problemformuleringen, hvorefter selve forventningskløften vil blive analyseret. Til sidst vil 

resultaterne fremkommet i afhandlingens analyse blive sammenlignet med andre 

undersøgelser på området.  

   

3.2.1 Analyse af undersøgelsens resultater 

3.2.1.1 Indledende analyse 

For at tegne et billede af, hvem der har deltaget i undersøgelsen, og dermed hvilke 

respondenter, der ligger til baggrund for besvarelsen af problemstillingen, vil der i dette afsnit 

blive lagt fokus på en analyse af de respondenter, der har gennemført spørgeskemaet. 

 

Som tidligere nævnt er antallet af gennemførte besvarelser på 112 fordelt på de tre 

respondentgrupper. Fordelingen inden for hver af de tre grupper ser således ud: 

 

  Tabel 2: Fordelingen på de tre respondentgrupper 

N  %

51 46

38 34

23 21

112 100

Hvilket fagområde beskæftiger du dig med?

Revision

Investering

Erhvervsjournalistik

I alt
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Af tabellen fremgår det, at lige knapt halvdelen af de 112 besvarelser er afgivet af revisorer, 

mens cirka     er afgivet af investorer samt     af erhvervsjournalister. Det ville selvfølgelig 

have været ønsket, at besvarelserne havde været nogenlunde ligeligt fordelt mellem de tre 

grupper. Fordelingen afspejler højst sandsynligt at tilgangen til de tre grupper ikke har været 

lige let, da der eksempelvis ikke er så mange erhvervsjournalister i Danmark som eksempelvis 

revisorer. På trods af den noget skæve fordeling mellem de tre grupper, anses de som værende 

tilstrækkelige til at kunne indikere, hvorvidt der eksistere en forventningskløft i relation til 

besvigelser.  

 

Det har ved udsendelsen af spørgeskemaet været ønsket at opnå en repræsentativ stikprøve, 

som kunne afspejle et udsnit af hele populationen. Det er derfor forsøgt at indhente 

besvarelser fra respondenter fra hele landet. Den endelige fordeling på landsdele ser således 

ud: 

 

  Tabel 3: Fordeling på landsdele 

 

Af tabellen ses det, at det er lykkedes at få en fin fordeling af respondenter fra forskellige 

landsdele, hvilket verificerer, at udvælgelsesmetoden har sikret en repræsentativ stikprøve, 

hvad angår fordelingen fra forskellige landsdele. 

 

Nedenfor vil de tre respondentgrupper blive analyseret med hensyn til deres 

uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag. Dette bliver gjort med det formål at 

tegne profiler af de respondenter, der har deltaget i den empiriske undersøgelse.  

 

Revisorer: 

I alt har 51 revisorer deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og af dem har 94,1 pct. en 

uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi. Den primære uddannelsesbaggrund er 

49

2

100

55

2

112

Jylland

Fyn

Sjælland

Hvor i landet bor du?

N %

43 38

12 11

Bornholm eller øvrige øer

I alt
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cand.merc.aud., som 45,8 pct. af revisorerne i undersøgelsen har. Derudover har 12,5 pct. en 

HD, mens 37, 5 pct. har angivet ”andet”, som deres uddannelse. I forbindelse med 

svarmuligheden ”andet” har respondenterne haft mulighed for at skrive hvilken uddannelse de 

har. Det har vist sig, at mange af de statsautoriserede og registret revisorer har krydset af i 

”andet”, hvis de eksempelvis har både en HD efterfulgt af en cand.merc.aud. og derefter 

statsautoriseret revisor. Det kan anses som fejl fra forfatterens side, at det ikke har været 

muligt for respondenterne at tilkendegive, hvorvidt de er uddannet registreret eller 

statsautoriseret revisor, ligesom det burde have været muligt for respondenterne at afgive flere 

svar på dette spørgsmål. Flere af revisorerne, der har markeret ”andet”, er uddannet 

merkonomer i revision. 

 

For at opnå en repræsentativ stikprøve, har det været ønsket, at opnå besvarelser fra revisorer 

i såvel små som mellemstore revisionsfirmaer samt revisorer fra de fire største 

revisionsfirmaer betegnet Big 4. Den endelige fordeling på størrelsen af revisionsfirmaer ser 

således ud:  

 

 
                Tabel 4: Fordelingen på størrelsen af revisionsfirma 

 

Af tabellen fremgår det, at der er modtaget besvarelser fra revisorer i alle tre 

størrelseskategorier. Størstedelen af besvarelserne er afgivet af revisorer fra mellemstore 

revisionsfirmaer, mens kun 3,9 pct. er afgivet af revisorer fra Big 4. En af grundene, til at 

revisorer fra Big 4 er så lavt repræsenteret i undersøgelsen, kan være, at det har været svære at 

finde mail-adresser på disse frem for revisorer i de mellemstore og små firmaer. Derudover 

må det formodes, at revisorerne har haft rigtig meget at se til, i den periode spørgeskemaet 

blev sendt ud, da netop marts måned er en af de travleste for revisorer. Det kan derfor tænkes, 

at revisorerne fra de største firmaer har valgt ikke at deltage grundet manglende tid.  

 

16

51

3,9

64,7

31,4

100,0

N %

2

33

Big 4

Mellemstort

Lille

I alt

Angiv venligst størrelsen af det revisionsfirma, hvor du arbejder:
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Respondenterne blev i undersøgelsen spurgt ind til, hvor mange års erfaring de har med deres 

pågældende fagområde. Revisorernes erfaring spænder bredt, men størstedelen på 76,5 pct. 

har mindst 16 års erfaring inden for revision. Fordelingen ses i følgende tabel: 

 

 

        Tabel 5: Respondenternes erfaringsgrundlag 

 

Fordelingen af erfaringsgrundlaget for revisorerne må formodes at afspejle, at spørgeskemaet 

har været rettet mod registreret og statsautoriserede revisorer. At langt de fleste revisorer har 

mere end 16 års erfaring, antages at pege på, at det er lykkedes at få revisorer fra begge 

grupper til at svare. Erfaringsfordelingen styrker undersøgelsens pålidelighed, da det er 

lykkedes at få revisorer med forskellig erfaring inden for branchen til at deltage i 

undersøgelsen, og dermed sandsynligvis også revisorer i forskellige aldersgrupper. Det anses 

som værende en god ting, at størstedelen af revisorerne har stor erfaring med revision, da det 

øger deres erfaring med afdækning af besvigelser, samt muligheden for at de gennem deres 

arbejde er stødt på sager om besvigelser i de virksomheder, de har revideret.  

 

Investorer: 

Der er i alt 38 investorer, der har deltaget i undersøgelsen, hvilket som tidligere vist udgør 34 

pct. af det samlede antal respondenter. Af de 38 investorer har 89,5 pct. en 

uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi, hvor langt de fleste har enten HD eller 

cand.merc. henholdsvis 35,3 pct. og 32,4 pct. Derudover har 20,6 pct. af dem med en 

økonomisk uddannelse markeret ”andet”. Iblandt disse er der både merkonomer, 

bankuddannede m.fl.  

Fordelen, ved at så mange fra investorgruppen har en økonomisk uddannelse, er, at de nok har 

haft større forudsætninger for at kunne forstå spørgeskemaet, end dem der ikke har. Ulempen 

ved at antallet er så højt er, at det sandsynligvis ikke er lykkedes at få fat i så mange 

aktionærer, som investerer ”i fritiden”, men derimod som en del af deres beskæftigelse. Dette 

er en ulempe, da det må antages at investorer, uden økonomisk baggrund, har nogle andre 

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16+

3,9% 3,9% 15,7% 76,5%

18,4% 34,2% 10,5% 36,8%

34,8% 17,4% 26,1% 21,7%

15,2% 17,0% 16,1% 51,8%

Revisorer (N=51)

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=112)

Hvor mange års erfaring har du inden for dit fagområde?

Investorer (N=38)
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forventninger til revisor end dem med en økonomisk baggrund, og som beskæftiger sig med 

investeringer som deres beskæftigelse.  

 

Blandt de 38 investorer, som har deltaget i undersøgelsen, svinger deres erfaringsgrundlag 

inden for investering lige fra 0-5 år og op til 16 år eller mere. Størstedelen af investorerne har 

mindst 16 års erfaring nemlig 36, 8 pct., mens hele 34,2 pct. af de deltagende investorers 

erfaring ligger mellem 6-10 år. Den brede fordeling i investorernes erfaringsgrundlag må 

anses som en styrke for stikprøvens repræsentativitet, da investorernes erfaringsgrundlag kan 

have indflydelse på forventningerne til revisor. Det ses dermed som en styrkelse af 

undersøgelsens pålidelighed, at det er lykkedes at få investorer med forskelligt 

erfaringsgrundlag med i undersøgelsen.  

 

I den indledende undersøgelse af de deltagende regnskabsbrugere var det interessant at se på, 

hvorvidt de har kendskab til revisorer i deres omgangskreds, og om dette vil kunne afspejle en 

forskel i forventninger og/eller tilliden til revisor senere i undersøgelsen. Kendskabet til 

revisorer blandt regnskabsbrugerne i undersøgelsen fordelte sig således: 

 

 
 Tabel 6: Kendskabet til revisor i regnskabsbrugernes omgangskreds 

 

Af tabellen fremgår det, at kun 2,6 pct. af de 38 investorer ikke har noget kendskab til 

revisorer i deres omgangskreds overhovedet. Derimod har knapt     kendskab til revisorer 

igennem familiemæssige relationer, mens 34,2 pct. har revisorer i deres venskabskreds. Langt 

de fleste investorer, 63,2 pct., har revisorer blandt deres bekendte. Det er vigtigt at pointere, at 

det har været muligt for respondenterne at afgive flere svar, hvorfor resultaterne ikke 

summerer til 100 pct.  

 

For bedre at kunne analysere regnskabsbrugernes forventninger til revisor, blev de 

indledningsvist i spørgeskemaet spurgt ind til deres kendskab omkring fem områder, der har 

indflydelse på revisors arbejde i relation til besvigelser. De blev spurgt til deres kendskab 

omkring god revisorskik, professionel skepsis, ISA’erne, revisors rapporteringspligt samt 

Nej

2,6%

34,8%

14,8%

Investorer (N=38)

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=61)

Har du personligt kendskab til revisorer i din omgangskreds? (mulighed for flere svar)

Ja, i min familie Ja, i min venskabskreds Ja, blandt mine bekendte

14,8%

21,7%

29,5%

47,8%

57,4%

18,4% 34,2% 63,2%

8,7%
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ledelsens pligter i relation til regnskabsaflæggelsen. Regnskabsbrugernes kendskab til de fem 

områder fremgår af nedenstående tabel: 

  

 

Tabel 7: Regnskabsbrugernes kendskab til fem områder med interesse for revisors arbejde med 

besvigelser, N = 61 

 

Ud fra tabellen ses det at hovedparten af investorerne, i alt 79 pct., vurderer deres kendskab til 

god revisorskik som enten neutralt eller godt. Det samme gør sig gældende for begrebet 

”professionel skepsis”, hvor også 79 pct. vurderer deres kendskab som værende enten neutralt 

eller godt. Her er der dog et flertal, der vurdere deres kendskab som værende neutralt. 

Til kendskabet omkring revisionsstandarderne mener 36,8 pct. af investorerne, at de har et 

dårligt eller meget dårligt kendskab, mens 39,5 pct. mener at have et neutralt kendskab. De 

sidste 23,7 pct. mener, at de har et godt kendskab til revisionsstandarderne. Ingen af 

investorerne vurderer deres kendskab til standarderne som værende meget godt, hvilket er det 

eneste område, hvor dette gør sig gældende.  

Revisors rapporteringspligt er det område, hvor færrest investorer mener, at de har et dårligt 

eller meget dårligt kendskab. Hele 42,1 pct. mener, at de har et godt eller meget godt 

kendskab. 

Ledelsens pligter i relation til regnskabsaflæggelsen er det område, hvor flest investorer 

vurdere deres kendskab som værende godt eller meget godt. Halvdelen af alle investorer 

mener, at deres kendskab er godt, mens 10,5 pct. mener, at deres kendskab er meget godt. 

Dette vil være interessant at sammenholde med den senere analyse af, hvem der har ansvaret 

for afdækning af besvigelser i virksomheden. 

 

Erhvervsjournalister: 

I undersøgelsen har 23 erhvervsjournalister deltaget, hvilket udgør 21 pct. af det samlede 

antal deltagende respondenter. Ud af det samlede antal erhvervsjournalister har lidt over     

en økonomisk uddannelse, mens de resterende     ikke har. Journalisternes økonomiske 

Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt

5,3% 8,7% 6,6% 13,2% 8,7% 11,5% 39,5% 39,1% 39,3% 39,5% 39,1% 39,3% 2,6% 4,3% 3,3%

2,6% 4,3% 3,3% 15,8% 17,4% 16,4% 47,4% 30,4% 41,0% 31,6% 34,8% 32,8% 2,6% 13,0% 6,6%

7,9% 30,4% 16,4% 28,9% 30,4% 29,5% 39,5% 21,7% 32,8% 23,7% 17,4% 21,3%  -  -  -

5,3% 13,0% 8,2% 7,9% 26,1% 14,8% 44,7% 26,1% 37,7% 39,5% 34,8% 37,7% 2,6%  - 1,6%

2,6% 8,7% 4,9% 15,8% 13,0% 14,8% 21,1% 26,1% 23,0% 50,0% 52,2% 50,8% 10,5%  - 6,6%

Meget godtNedenfor bedes du 

vurdere dit kendskab til 

følgende områder:

Ledelsens pligter i relation 

til regnskabsaflæggelsen

Meget dårligt Dårligt Neutralt

Professionel skepsis

ISA'erne 

(revisionsstandarderne)

Revisors rapporteringspligt

Godt

God revisorskik
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uddannelsesbaggrund strækker sig lige fra HD, HA, cand.polit., cand.merc. til 

markedsøkonom samt journalistisk diplomuddannelse i økonomi.  

Det anses som en fordel, at det er lykkedes både at få fat i erhvervsjournalister med og uden 

en økonomisk uddannelse, da det må formodes at kunne have indvirkning på forventninger til 

revisors arbejde.  

 

Blandt de deltagende erhvervsjournalister er der et bredt erfaringsgrundlag indenfor 

erhvervsjournalistik. 52,2 pct. har mellem 0 og 10 års erfaring, mens de resterende 47,8 pct. 

har mindst 11 års erfaring, 21, 7 pct. har dog mindst 16 år. Den brede fordeling anses som en 

styrkelse af undersøgelsens pålidelighed, da det er lykkedes at få fat i erhvervsjournalister 

med forskellig erfaring inden for deres fagområde.  

 

Med hensyn til erhvervsjournalisternes kendskab til revisorer i deres omgangskreds, som 

fremgår af tabel 6, har 34,8 pct. intet kendskab til revisorer, mens 47,8 pct. af dem, der har 

kendskab til revisorer, har revisorer blandt deres bekendte. Kun 8,7 pct. af 

erhvervsjournalisterne med kendskab til revisorer har revisorer i familien.  

 

Af tabel 7 fremgår erhvervsjournalisternes egen vurdering af deres kendskab til god 

revisorskik, professionel skepsis, ISA’erne, revisors rapporteringspligt samt ledelsens pligter. 

Blandt erhvervsjournalisterne vurderer 43,4 pct.,, at de har et godt eller meget godt kendskab 

til god revisorskik, mens 39,1 pct. vurderer deres kendskab som værende neutralt. Også hvad 

angår professionel skepsis vurderer hele 47,8 pct. at have et godt eller meget godt kendskab, 

mens 30,4 pct. mener at have et neutralt kendskab. Hvad angår revisionsstandarderne mener 

60,8 pct. af erhvervsjournalisterne, at de har et dårligt eller meget dårligt kendskab, mens de 

resterende 39,1 pct. vurderer deres kendskab som værende neutralt eller godt. Ingen af 

erhvervsjournalisterne mener selv, at de har et meget godt kendskab til revisionsstandarderne.   

Både hvad angår revisors rapporteringspligt og ledelsens pligter i relation til 

regnskabsaflæggelsen, mener størstedelen af journalisterne, at de har et godt kendskab 

henholdsvis 34,8 pct. og 52,2 pct.  
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3.2.1.2 Analyse af forventningskløften i relation til besvigelser 

I dette afsnit vil resultaterne af spørgeskemaet, der relaterer sig til besvigelser, blive nærmere 

analyseret for at undersøge, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft mellem investorernes 

og erhvervsjournalisternes forventninger til revisors arbejde, og det arbejde revisor faktisk 

udfører i relation til besvigelser.  

 

Som nævnt i afsnit 2.1.4.2 er det indskrevet i Revisorloven, at revisor under udførelsen af 

erklæringsopgaver med sikkerhed skal fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Hvorvidt dette også er holdningen blandt afhandlingens respondenter er forsøgt undersøgt, og 

resultaterne fremgår af nedenstående tabel: 

 

 
    Tabel 8 

 

Af tabellen fremgår det, at størstedelen af både revisorerne og journalisterne mener, at revisor 

repræsenterer både offentligheden og klienten, mens størstedelen af investorerne mener, at det 

er klienten, som revisor repræsenterer. Kun 8,9 pct. af alle respondenterne mener, at revisor 

repræsenterer offentligheden. Dette kan skyldes, at det i virkeligheden kan være svært at se, 

hvem revisor repræsenterer, da det er virksomheden, der både vælger og betaler revisor for at 

revidere virksomhedens regnskab. I dagligdagen vil revisor også fungere som repræsentant 

for virksomheden, da revisor i høj grad vil hjælpe virksomheden så godt som muligt, og som 

oftest også varetager flere rådgivningsopgaver for virksomheden. Dette kan være grunden til, 

at størstedelen anser revisor for at repræsentere både offentligheden og klienten, da revisor i 

dagligdagen kan anses som virksomhedens repræsentant og ved regnskabsaflæggelse og 

afgivelsen af erklæringen som offentlighedens repræsentant. 

Det, at 50 pct. af investorerne mener, at revisor repræsenterer klienten, kan være udtryk for, at 

investorerne ikke helt er klar over revisors rolle i forbindelsen med erklæringsopgaver med 

sikkerhed, eller at tilliden til revisor ikke er så høj.  

 

39,5%

78,3%

64,3%

13,0%

26,8%

10,5%

8,7%

8,9%

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=112)

Hvem mener du, revisor repræsenterer?
Klienten Offentligheden Begge
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50,0%

Revisorer (N=51)
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I forbindelse med undersøgelsen af om regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde i 

relation til besvigelser stemmer overens med revisors faktiske arbejde, er det interessant at 

undersøge, hvilke metoder, respondenterne mener, er de mest effektive til at afsløre 

besvigelser. Resultaterne ser således ud: 

 

 Tabel 9: N = 112 

 

I forbindelse med PwC’s undersøgelse af virksomhedskriminalitet i Danmark i 2011 

undersøgte de, hvilke metoder der faktisk førte til afdækningen af de besvigelsessager, som 

blev opdaget. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af bilag 5. Metoderne fra PwC’s 

undersøgelse og afhandlingens undersøgelse afviger en smule fra hinanden, i og med at det i 

afhandlingen er valgt at slå ”tilfældigt” sammen med ”andre metoder” og i stedet give 

respondenterne mulighed for at vælge ”ekstern revision”, der i PwC’s undersøgelse er 

omfattet af ”andre metoder”. Dette er valgt, da afhandlingens fokus gør det interessant at se, 

hvor mange respondenter der har en forventning om, at den eksterne revision er effektiv til at 

afdække besvigelser.  

   

Af tabel 9 ses det, at alle tre respondentgrupper mener, at de tre mest effektive metoder til 

opdagelse af besvigelser er henholdsvis intern revision, whistle-blowing-system samt ekstern 

revision. Dog er grupperne uenige om rangordningen af de tre metoder. Ifølge PwC’s 

undersøgelse er den mest effektive metode til afdækning af besvigelser intern revision, der 

afdækkede 20 pct. af besvigelsessagerne i 2011. Den anden og tredje mest effektive metode 

er, ifølge undersøgelsen, henholdsvis interne tips og automatisk rapportering af mistænkelige 

transaktioner. I 2011 stod whistle-blowing-systemer for 0 pct. af afdækningen af besvigelser, 

Hvilke metoder, mener du, er 

mest effektive til at opdage 

besvigelser i en virksomhed? 

(Max. 3 svar)

Revisorer Investorer Erhvervsjournalister I alt
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19,6%
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21,4%

23,2%

52,7%

18,8%

47,3%

 -
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43,5%

4,3%

17,4%
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hvormed det må siges, at forventninger til denne metode er stærkt overvurderet af alle tre 

respondentgrupper. Dette kan skyldes, at det er en metode, der i skrivende stund er meget 

omtalt i medierne, og at respondenterne dermed har den i deres bevidsthed. I marts 2011 

havde Datatilsynet godkendt 45 whistleblower-ordninger
80

, mens tallet i marts i år var oppe 

på 80 godkendte ordninger
81

 og 70 sager under anmeldelse
82

. Dette viser, at antallet af 

virksomheder, der ønsker at få en intern whistleblower-ordning, stiger stødt, hvilket højst 

sandsynligt vil gøre, at flere besvigelsessager opdages ved hjælp af denne metode i fremtiden. 

 

I undersøgelsen foretaget af PwC indgår ekstern revision i ”andre metoder”, som står for blot 

6 pct. af afdækningen af besvigelser i 2011. Dette betyder, at ekstern revision ikke er en 

metode, hvorpå ret mange besvigelser bliver opdaget. Undersøgelsen viser derimod, at de 

fleste besvigelser opdages internt i virksomheden gennem deres kontroller eller 

virksomhedskultur. Dette er et interessant faktum, når man sammenligner med resultaterne fra 

spørgeskemaet, hvor alle tre respondentgrupper har ekstern revision i top tre over mest 

effektive metoder. Blandt revisorerne mener flest, at ekstern revision er den mest effektive 

metode, mens erhvervsjournalisterne har ekstern revision på andenpladsen, og investorerne 

har metoden på tredjepladsen. Dette viser ikke blot, at regnskabsbrugerne har en stor 

forventning til den eksterne revision i forbindelse med opdagelse af besvigelser, men også at 

revisorerne mener, at deres arbejde i høj grad er med til at afsløre besvigelser. Der er altså 

ikke tale om en kløft mellem regnskabsbrugernes forventninger til den eksterne revisions 

afdækning af besvigelser og revisorernes egne forventninger til dette. Derimod er der en kløft 

mellem regnskabsbrugernes forventninger, og hvad der i praksis gør sig gældende jf. PwC’s 

undersøgelse. 

 

I og med at PwC’s undersøgelse viser, at ganske få af besvigelsessagerne i 2011 er blevet 

afdækket af den eksterne revision, er det fundet interessant at undersøge, hvorvidt revisorerne, 

der har deltaget i spørgeskemaet, har været med til at afsløre besvigelser. Resultaterne 

fremgår af nedenstående tabel: 

 

 

                                                 
80

 Winther, Svend mfl. (2011), ”Whistleblower-ordninger i Danmark”, RR.9.2011.52. 
81

 Steensgaard, Nikolai (2012), ”Virksomheder står i kø for at få whistleblower-ordninger”, Berlingske Business 
82

 Steensgaard, Nikolai (2012), ”Virksomheder står i kø for at få whistleblower-ordninger”, Berlingske Business 
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 Tabel 10 

 

Som det fremgår af tabellen, har      af revisorerne, der har besvaret spørgeskemaet, aldrig 

været med til at afsløre besvigelser i forbindelse med deres arbejde som revisor, og dette på 

trods af, at vi har at gøre med revisorer med mange år inden for branchen jf. tabel 5.  

62,7 pct. af de adspurgte revisorer har enkelte gange været med til at afsløre besvigelser, mens 

kun 3,9 pct. har været med til det mange gange. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse 

stemmer altså godt overens med resultaterne af PwC’s undersøgelse omkring hvilke metoder, 

der har afdækket besvigelser i 2011.    

 

Som nævnt i afsnit 2.1.4.3 har revisor ansvaret for at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Det har dermed været interessant at undersøge, 

hvordan regnskabsbrugerne, samt revisor selv, vurderer begrebet ”høj grad af sikkerhed”. 

Resultaterne ser ud som følger: 

 

 
 Tabel 11 

 

Som tidligere nævnt findes der ikke et entydigt svar på, hvad høj grad af sikkerhed dækker 

over, men det antages at ligge mellem 90-95 pct. sikkerhed. Størstedelen af revisorerne og 

investorerne deler denne opfattelse, hvor antallet af enige revisorer dog er noget højere end 

investorerne. Blandt erhvervsjournalisterne mener 39,1 pct., at høj grad af sikkerhed er 

mellem 90-99 pct. sikkerhed, mens de resterende mener, at det ligger derunder. Ingen af 

grupperne mener, at høj grad af sikkerhed betyder 100 pct. sikkerhed, hvilket må anses som 

værende en god ting, da det vil være en urealistisk forventning til revisors arbejde. En stor del 

af de adspurgte mener, at høj grad af sikkerhed ligger mellem 80-89 pct. henholdsvis 21,6 pct. 

af revisorerne, 36,8 pct. af investorerne og 30,4 pct. af erhvervsjournalisterne. Dette kan ikke 

siges at være en forkert opfattelse, da graden af sikkerhed vil afhænge af opgavetypen. Lige 

Aldrig Enkelte gange Mange gange

Revisorer (N=51)

Har du, i dit arbejde som revisor, været med til at afsløre besvigelser?

33,3% 62,7% 3,9%

Revisorer (N=51)

Investorer (N=38)

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=112)

100% 90-99 % 80-89 %

 - 70,6% 21,6%

 -

 -

39,1%

70-79 % 60-69 % 50-59 %

Når revisor afgiver en påtegning uden forbehold, betyder det, at regnskabet med høj grad af 

sikkerhed er uden væsentlig fejlinformation. Hvad tror du, der ligger i begrebet "høj grad af  

sikkerhed"?

3,9% 3,9%  -

 - 55,3% 2,6% 5,3%

58,9%

36,8%

30,4%

28,6%

17,4%

6,3%
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4,3%

2,7%
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knapt     af erhvervsjournalisterne mener, at høj grad af sikkerhed ligger mellem 70-79 pct. 

sikkerhed. Det må i den forbindelse diskuteres, hvorvidt 70-79 pct. kan anses som værende 

høj grad af sikkerhed, hvilket der nok må sættes spørgsmålstegn ved. Det, at en lille andel af 

respondenterne har svaret, at høj grad af sikkerhed ligger under 80 pct., kan muligvis skyldes 

forsigtighed i besvarelsen eller deciderede gæt, da det ikke har været muligt at svare ”ved 

ikke” til dette spørgsmål. Dette er et bevidst valg, da det har været meningen at få 

respondenternes vurdering af, hvad de lægger i begrebet ”høj grad af sikkerhed”, også selv 

om de ikke vidste det med sikkerhed.   

 

For en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft mellem, hvad 

regnskabsbrugerne forventer af revisor i forhold til afsløring af besvigelser og revisors 

faktiske arbejde i den forbindelse, er respondenter blevet spurgt ind til, i hvilken grad de 

mener, at revisor har ansvaret for at afsløre besvigelser. Resultaterne af undersøgelsen 

fremgår af nedenstående tabel: 

 

 

 Tabel 12 

 

Blandt revisorerne er der bred enighed om, at det i lille eller nogen grad er revisors ansvar, 

mens kun 5,9 pct. svarer henholdsvis ingen grad og stor grad. Ingen af revisorerne mener, at 

det i meget stor grad er revisors ansvar, hvilket derimod hele 47,8 pct. af 

erhvervsjournalisterne og 18, 4 pct. af investorerne mener. Sammenlagt mener 50 pct. af 

investorerne og 78,2 pct. af erhvervsjournalisterne, at det i stor grad eller meget stor grad er 

revisors ansvar at afsløre besvigelser. Dette må anses som værende urimelige forventninger til 

revisors opgave, da det ifølge ISA 240 ikke er revisors ansvar, men derimod ledelsens. De 

urimelige forventninger resulterer i, at der er en rimelighedskløft mellem regnskabsbrugernes 

forventninger til revisors arbejde med hensyn til afsløring af besvigelser og revisors faktiske 

arbejde jf. Porters opbygning af forventningskløften, som er gennemgået i afsnit 2.2.2.  
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Med hensyn til i hvilken grad respondenterne mente, at det er ledelsens ansvar at afdække 

besvigelser, ser resultaterne af undersøgelsen således ud: 

 

 
 Tabel 13 

 

Som det kan ses af tabellen, er størstedelen af respondenter klar over, at ledelsen har et stort 

ansvar, når det kommer til at afsløre besvigelser i virksomheden, og svarene fra de tre grupper 

er relativt ens. Svarene viser samtidig, at regnskabsbrugerne ikke har overvurderet deres 

kendskab til ledelsens pligter i relation til regnskabsaflæggelsen, når det kommer til 

besvigelser, som det fremgår af tabel 7.  

 

Hvorvidt opdagelse af besvigelser er en central opgave for revisor, er et spørgsmål, hvor det 

har vist sig, at respondenterne langt fra var enige. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: 

 

 
 Tabel 14 

 

Som det kan aflæses af tabellen, var størstedelen af revisorerne overvejende uenige med 

denne påstand, mens 19,6 pct. var helt uenige. Altså er sammenlagt 52,9 pct. af revisorerne 

uenige, mens samlet set 21,6 pct. er overvejende enige eller helt enige. Anderledes forholder 

det sig for investorerne, hvor hele 52,6 pct. er overvejende enig og 7,9 pct. er helt enige. Altså 

er 60,5 pct. af investorerne enige i påstanden, mens 15,8 pct. samlet set er uenige. Hvad angår 

erhvervsjournalisterne, fremgår det tydeligt af tabellen, at de har høje forventninger til revisor, 

hvad angår opdagelse af besvigelser. Hele 30,4 pct. er helt enige i påstanden og 43,5 pct. er 

overvejende enig, hvilket sammenlagt betyder, at 73,9 pct. af erhvervsjournalisterne er enige i 

påstanden, mens kun 13 pct. er uenige. Som tidligere nævnt er det ledelsen i virksomheden, 

der har til opgave at forebygge og opdage besvigelser, mens revisor skal opnå høj grad af 
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Revisorer (N=51)
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Erhvervsjournalister (N=23) 65,2%
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 -
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 -

 -

 -

 -

 -
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Ingen grad Lille grad Nogen grad Stor grad

37,3%

34,2%

Meget stor grad
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 - 2,0%
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9,8%

19,6%
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43,5%

35,7%

25,5%

23,7%

13,0%

22,3%

19,6%

5,3%
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12,5%

33,3%

10,5%

4,3%

19,6%

Hvorvidt forholder du dig til påstanden om, at opdagelse af besvigelser er en central opgave 

for revisor?

Helt uenig Overvejende uenig Hverken eller Overvejende enig Helt enig
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Erhvervsjournalister (N=23)
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sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Dette betyder, at 

revisor har ansvaret for at opdage besvigelser og fejl ud fra en væsentlighedsbetragtning, 

hvilket gør, at opdagelse af besvigelser i sig selv ikke er en central opgave for revisor. 

Dermed ses her tydeligt en forventningskløft mellem investorernes og erhvervsjournalisternes 

forventninger til revisors arbejde, og revisors faktiske arbejde i relation til opdagelse af 

besvigelser. Som tidligere er der tale om en rimelighedskløft, da kløften bunder i urimelige 

forventninger til revisors arbejde.  

 

Respondenternes forventninger til revisors arbejde er forsøgt undersøgt ved spørgsmålet 

omkring, om revisors arbejde sikrer, at årsregnskabet er pålideligt. Resultaterne ser ud som 

følger: 

 

 
 Tabel 15 

 

Lige over halvdelen af revisorerne er helt enige i, at revisors arbejde sikrer, at årsregnskabet 

er pålideligt, mens de fleste investorer og erhvervsjournalister er overvejende enige. 

Respondenterne er relativt enige i, at revisors arbejde sikrer, at regnskabet er pålideligt, men 

mens 96,1 pct. af revisorerne og 94,7 af investorerne er enige i påstanden, er det ”kun” 78,3 

pct. af erhvervsjournalisterne, der er enige. Hele 17,4 pct. af erhvervsjournalisterne er hverken 

enige eller uenige, og 4,3 pct. er overvejende uenige i, at revisors arbejde sikrer, at regnskabet 

er pålideligt. Dette kan indikere, at erhvervsjournalisterne er lidt mere skeptiske overfor 

revisors arbejde, og den værdi det skaber, end investorerne er.  

 

I spørgeskemaundersøgelsen blev alle tre respondentgruppe spurgt ind til deres forventninger 

omkring, hvorvidt revisors arbejde sikrer, at de ledende medarbejdere i virksomheden ikke 

har begået besvigelser. Resultaterne fremgår af tabel 16: 

 

Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens årsregnskab er pålideligt?

Helt enig

51,0%

42,1%

26,1%

42,9%

Overvejende enig

45,1%

52,6%

52,2%

49,1%

Hverken eller

3,9%

2,6%

17,4%

6,3%

Overvejende uenig

 -

2,6%

4,3%

1,8%

Helt uenig

 -

 -

 -

 -

Investorer (N=38)

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=112)

Revisorer (N=51)
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         Tabel 16 

 

Af tabellen fremgår det, at lige knapt     af revisorerne ikke mener, at revisors arbejde sikrer, 

at de ledende medarbejdere ikke har begået besvigelser. Dette understøtter ISA 240 punkt 7, 

der slår fast, at risikoen for at revisor ikke opdager væsentlig fejlinformation, som følge af 

besvigelser begået af ledelsen, er større end besvigelser begået af medarbejderne.  

Blandt investorerne forventer 47,4 pct., at revisor sikrer, at de ledende medarbejdere ikke har 

begået besvigelser, mens 30,4 pct. af erhvervsjournalisterne forventer dette. Størstedelen af 

erhvervsjournalisterne på 60,9 pct. mener ikke, at revisors arbejde kan sikre, at ledelsen ikke 

har begået besvigelser, hvormed der igen er en indikation af, at erhvervsjournalisterne er mere 

skeptiske overfor revisors set i forhold til investorerne.  

 

I forbindelse med undersøgelsen omkring forventningerne til revisors arbejde var det 

interessant at undersøge, hvorvidt respondenterne forventer, at revisors arbejde sikrer, at 

virksomheden er finansielt sund. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: 

 

 

 Tabel 17 

 

Ser man på en af de nye større besvigelsessager, IT Factory-sagen, så det udefra ud som om, 

at virksomheden var sund, og driften kørte rigtig godt, hvilket alt sammen smuldrede fra den 

ene dag til den anden, da svindlen blev afsløret. Denne sag er et eksempel på, at revisor ikke 

har opdaget ledelsens svindel, i dette tilfælde Stein Baggers, og at revisors arbejde dermed 

ikke har sikret, at virksomheden var finansielt sund. Ser man på resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 39,5 pct. af investorerne i stor eller meget stor grad 

Revisorer (N=51)

Investorer (N=38)

Erhvervsjournalister (N=23)

I alt (N=112)

Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens 

ledende medarbejdere ikke har begået besvigelser?

Ja Nej Ved ikke
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28,6%

74,5%
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60,9%

60,7%
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10,7%

9,8%
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8,7%
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I hvilken grad forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt 

sund?

Ingen grad Lille grad Nogen grad Stor grad Meget stor grad Ved ikke
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17,4%
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26,8%

5,9%
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forventer, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt sund. For 

erhvervsjournalisterne er dette tal 34,8 pct., mens kun 21,6 pct. af revisorerne forventer dette i 

stor eller meget stor grad. Størstedelen af revisorerne, 45,1 pct., forventer i ingen eller lille 

grad, at deres arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt sund. Samlet set forventer 

størstedelen af de tre respondentgrupper i nogen grad, at revisors arbejde sikrer, at 

virksomheden er finansielt sund. Hvorvidt det er rimelige forventninger at have til revisor, 

skal igen ses i lyset af den væsentlighedsbetragtning, som revisor arbejder under, samt den 

risiko der er for, at revisor ikke opdager besvigelser begået af ledelsen, da de kan have større 

mulighed for at skjule besvigelserne eller tilsidesætte de interne kontroller. I IT Factory-sagen 

indgik forfalskede dokumenter, som først blev afsløret som falske, da sagen begyndte at rulle.  

 

I og med at ledelsen kan udføre besvigelser ved at forfalske dokumenter, har det været 

interessant at undersøge respondenternes holdning til, at revisor ifølge ISA 240 punkt 13 og 

A9 ikke er uddannet til at undersøge dokumenters ægthed, og derfor i sit arbejde må anse 

disse for værende ægte, medmindre andet tyder derpå. Respondenterne er i den forbindelse 

spurgt ind til, hvorvidt de finder dette rimeligt. Resultaterne ser således ud: 

 

 
 Tabel 18 

 

Holdningerne til dette spørgsmål er meget forskellige, alt efter hvilken faggruppe den enkelte 

respondent tilhører. Blandt revisorerne mener hele 88,3 pct., at det er overvejende eller helt 

rimeligt, at de i deres arbejde ikke kan opdage forfalskede dokumenter, mens dette tal for 

investorerne er på 50 pct. Blandt erhvervsjournalisterne er der ingen, der mener det er helt 

rimeligt, og 39,1 pct. der mener, det er overvejende rimeligt. Kun 2 pct. af revisorerne mener, 

at det er overvejende urimeligt, mens dette tal for investorerne og erhvervsjournalisterne er på 

henholdsvis 21,1 pct. og 26,1 pct. Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at 

erhvervsjournalisterne er den regnskabsbrugergruppe, der har de største forventninger til 

revisor om at opdage forfalskede dokumenter set i forhold til investorerne. 

Revisorer (N=51)

I hvilken grad mener du, at det er rimeligt, at revisor mener, at han ikke kan opdage 

forfalskede dokumenter?

Helt urimeligt Overvejende urimeligt Hverken eller Overvejende rimeligt Helt rimeligt

 -

 -

 -

 -
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Resultaterne indikerer, at der er en kløft mellem hvad investorerne og erhvervsjournalisterne 

forventer af revisors arbejde i relation til at opdage forfalskede dokumenter, og hvad der 

faktisk kræves af revisors arbejde i revisionsstandarden.  

 

3.2.2 Analyse af tillidsforholdet mellem revisor og regnskabsbrugerne 

Som tidligere nævnt afsluttes spørgeskemaet af en række spørgsmål, der skal klarlægge 

tillidsforholdet mellem revisor og regnskabsbrugerne. I dette afsnit vil resultaterne af disse 

blive gennemgået og analyseret nærmere. 

 

3.2.2.1 Investorernes og erhvervsjournalisternes tillidsforhold til revisor 

I forbindelse med undersøgelsen af forventningskløften i relation til besvigelser har det været 

interessant at undersøge regnskabsbrugernes tillid til revisor, samt hvordan denne er blevet 

påvirket af erhvervsskandaler, hvor der er foregået besvigelser. 

 

Investorerne og journalisterne blev i spørgeskemaet spurgt ind til, hvordan deres tillid til 

revisor er på nuværende tidspunkt. Resultaterne fremgår af tabel 19: 

 

 
 Tabel 19 

 

Ud fra tabellen ses det, at størstedelen af de to regnskabsbrugergrupper tilsammen vurderer 

deres tillid til revisor som værende middel, dog er antallet af erhvervsjournalister med en 

middel tillid på 56,5 pct., mens 44,7 pct. af investorerne vurderer deres tillid til værende 

middel. Holder man de to grupper op mod hinanden, fremgår det, at 5,2 pct. af investorerne 

har lille eller meget lille tillid til revisor, mens ingen af erhvervsjournalisterne vurderer deres 

tillid så lav. Til gengæld er antallet af investorer, der har stor eller meget stor tillid, højere end 

antallet af erhvervsjournalister henholdsvis 50 pct. af investorerne og 43,4 pct. af 

journalisterne. 
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Som tidligere nævnt er det fundet interessant at undersøge, hvorvidt graden af personligt 

kendskab til revisorer i regnskabsbrugernes omgangskreds har en indflydelse på 

tillidsforholdet. Dette er undersøgt ved brug af simpel lineær regression samt udregning af 

korrelationskoefficienter. Korrelationskoefficienterne ser således ud
83

: 

 Investorerne: r = 0,10 

 Erhvervsjournalisterne: r = 0,26 

 

Korrelationen mellem investorernes kendskab og tillid til revisor er meget svag positiv. Dette 

betyder, at der ikke er en lineær sammenhæng mellem kendskab og tillid for investorernes 

vedkommende. Det samme gør sig gældende for erhvervsjournalisterne, der dog har en lidt 

bedre korrelation end investorerne. Sammenhængen er illustreret vha. en regressionsanalyse: 

 

 

          Figur 7: Regressionsanalyse
84

 

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der ikke er en sammenhæng mellem det 

personlige kendskab til revisor og tilliden.  

 

I forbindelse med fastlæggelsen af regnskabsbrugernes tillidsforhold til revisor er det ønsket 

undersøgt, hvorvidt erhvervsskandaler som følge af besvigelser har påvirket tilliden til 

revisors arbejde. Til dette svarede regnskabsbrugerne følgende: 

                                                 
83

Udregning se bilag 6 
84

 Yderligere statistiske data se bilag 6 



69 

 

 

 
 Tabel 20 

 

Som det kan forventes, har erhvervsskandalerne ikke påvirket hverken investorernes eller 

erhvervsjournalisternes tillid positivt eller stærkt positivt.  

Ser man på investorerne, mener halvdelen, at erhvervsskandalerne hverken har påvirket deres 

tillid i positiv eller negativ retning. 44,7 pct. af investorerne mener, at skandalerne har 

påvirket deres tillid til revisors arbejde negativt, mens kun 5,3 pct. mener, at deres tillid er 

blevet påvirket i stærk negativ retning. Blandt erhvervsjournalisterne mener lidt over    , at 

deres tillid er blevet påvirket neutralt, mens hele 56,5 pct. mener at være blevet påvirket 

negativt af erhvervsskandalerne. Erhvervsjournalisterne er den regnskabsbrugergruppe, der 

mener at være blevet mest negativt påvirket af skandalerne med hele 17,4 pct., der mener, at 

deres tillid er påvirket i stærk negativ retning. Dette kan hænge sammen med, at det er 

medierne, der formidler skandalerne videre til offentligheden, og dermed dem der graver ned i 

sagerne og fordyber sig i de ulovligheder, der er fundet sted.   

 

Sammenholder man resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med Warmings figur over 

tillidsprocessen, som er afbilledet i afsnit 2.2.1, kan det konkluderes, at erhvervsjournalisterne 

er den regnskabsbrugergruppe, der, på baggrund af erhvervsskandaler og 

evalueringsprocessen i den forbindelse, er blevet mest skuffede over revisor. Om dette 

skyldes et lille erfaringsgrundlag eller urealistiske opfattelse af normsættet kan ikke siges med 

sikkerhed, men må formodes at kunne tillægges begge dele, også begrundet i at 

erhvervsjournalisterne jf. tabel 7 har vurderet deres kendskab til bl.a. ISA’erne og revisors 

rapporteringspligt som værende dårligere sammenlignet med investorernes.  

 

3.2.2.2 Revisors tillidsforhold til investorer og erhvervsjournalister 

På samme måde som regnskabsbrugernes tillidsforhold til revisor er forsøgt undersøgt i 

spørgeskemaundersøgelsen, er revisorerne på samme måde spurgt ind til deres holdninger til 

regnskabsbrugerne.  
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Hvordan har erhvervsskandaler (IT Factory mfl.) påvirket din tillid til revisors 
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I den sidste del af spørgeskemaet blev revisorerne spurgt ind til, hvordan de vurderer 

investorers revisions- og regnskabsmæssige kendskab. Resultaterne fremgår af nedenstående 

tabel: 

 

 
 Tabel 21 

 

Som det fremgår af tabellen, mener knapt     af revisorerne, at investorers kendskab til 

regnskab og revision er middel, mens 23,5 pct. mener, at de har et lille kendskab, og 13,7 pct. 

mener, at investorers kendskab er stort. Revisorerne har altså tillid til, at investorerne har et 

godt kendskab til normsættet, når det kommer til deres arbejde med revision af virksomheders 

regnskaber.  

 

På samme måde er revisorerne spurgt ind til, hvordan de vurderer erhvervsjournalisters 

revisions- og regnskabsmæssige kendskab. Resultaterne ser ud som følger: 

 

 
 Tabel 22 

 

Af tabellen fremgår det, at knapt halvdelen af revisorerne vurderer erhvervsjournalisternes 

kendskab til regnskab og revision som værende lille, mens 31,4 pct. vurderer det som 

værende middel og 21,6 pct. som værende meget lille. Kun 2 pct. af det samlede antal 

revisorer mener, at erhvervsjournalisters kendskab er stort. Sammenlignes resultaterne med 

dem fra tabel 21 ses det, at revisorernes tillid er langt mindre til erhvervsjournalister end til 

investorer. 

 

I spørgeskemaet blev det, som tidligere nævnt, undersøgt, hvordan erhvervsskandalerne har 

påvirket regnskabsbrugernes tillid til revisor. På samme måde har det været interessant at 

undersøge, om erhvervsskandalerne og mediernes fokus på disse har haft en indflydelse på 

Revisorer (N=51)

Meget lille

 -

Middel

62,7%  -

Hvordan vurderer du investorers (aktionærer, aktieanalytikere, 

investeringsrådgivere mfl.) regnskabsmæssige og revisionsmæssige kendskab?
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23,5%
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Hvordan vurderer du erhvervsjournalisters regnskabsmæssige og  
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Meget lille

21,6% 31,4%

Stort

2,0%
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revisorernes faktiske arbejde i relation til besvigelser og afdækning heraf. Resultaterne ser ud 

som følger: 

 

 
 Tabel 23 

 

Som det fremgår af tabellen, mener kun 10 pct. af revisorerne, at erhvervsskandalerne og 

mediernes fokus og dækning af disse ikke har haft nogen påvirkning på deres fokus på 

besvigelser. Derimod mener 29,4 pct., at det i lille grad har øget deres fokus på besvigelser, 

mens lidt mere end halvdelen mener, at det i nogen grad har øget deres fokus. 9,8 pct. af 

revisorerne mener, at deres fokus på besvigelser er blevet øget i stor grad på baggrund af 

erhvervsskandalerne og mediernes omtale heraf.  

Det fremgår dermed tydeligt af undersøgelsen, at revisors arbejde påvirkes af samfundets 

fokus på besvigelser, og selv om revisor efterlever de krav, der er til arbejdet i relation til 

besvigelser, øges deres fokus på netop dette område grundet samfundets skærpede 

forventninger grundet erhvervsskandaler.   

 

3.2.3 Sammenligning med andre undersøgelser 

I dette afsnit vil resultaterne fra denne afhandlings undersøgelse blive sammenlignet med 

resultaterne fra andres undersøgelser af forventningskløften i relation til besvigelser. 

Resultaterne vil blive sammenlignet med Warmings undersøgelse, samt de to tidligere 

afhandlinger, som er gennemgået i afsnit 2.2.4. 

 

Denne afhandling har undersøgt respondenternes holdning til, at opdagelse af besvigelser er 

en central opgave for revisor. Resultaterne fremgår af tabel 14. Det samme har både Warming 

og Larsson undersøgt. I Warmings undersøgelse er begrebet ”underslæb” brugt, hvilket i 

denne afhandling er ændret til begrebet ”besvigelser”. Dette er valgt, da underslæb kun 

dækker over misbrug af aktiver, og besvigelser dermed er et bredere begreb og relaterer sig 

direkte til denne afhandlings fokus. En sammenligning vil dog alligevel være mulig, da 

misbrug af aktiver udgør en stor del af begrebet ”besvigelser”. For at kunne sammenligne 

resultaterne fra denne afhandling med Warming og Larsson, har det været nødvendigt at 

Nogen gradIngen grad

9,8%Revisorer (N=51)

Lille grad

29,4%

Stor grad

9,8%

I hvilken grad har erhvervsskandaler (eks. IT Factory) og mediernes fokus på 

besvigelsessager øget dit fokus på afdækning af besvigelser i dit arbejde som 

revisor?

51,0%

Meget stor grad
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fortage visse ændringer, da der i denne afhandling er givet flere svarmuligheder end i 

Warmings. Derudover har Larsson ikke udregnet sine resultater i procent, som det er gjort 

her. I stedet har han udregnet gennemsnittet af sine resultater, som han så har sammenlignet 

på tværs af sine respondentgrupper. De nødvendige ændringer fremgår af bilag 7. 

Resultaterne fra denne afhandling sammenlignet med Warmings fremgår af nedenstående 

tabel: 

 

 Tabel 24
85

 

 

Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at der er sket en udvikling i holdningerne omkring, 

hvorvidt opdagelse af besvigelser er en central opgave for revisor. Tilbage i 1989, da 

Warming lavede sin undersøgelse, var 80 pct. af revisorerne uenige i påstanden, mens 10 pct. 

var enige. Sammenligner man disse tal med denne afhandlings resultater ses det, at lige over 

halvdelen af revisorerne er uenige, mens 21,6 pct. er enige. At flere revisorer i dag, i større 

eller mindre grad, mener, at opdagelse af besvigelser er en central opgave for revisor, må 

formodes at kunne begrundes i det øgede fokus, som erhvervsskandaler og mediernes fokus 

på disse har skabt. Som tidligere nævnt mener 51 pct. af revisorerne, at mediernes fokus på 

erhvervsskandalerne har øget deres fokus på besvigelser, hvilket dermed kan begrunde, 

hvorfor holdningen, omkring hvorvidt opdagelse af besvigelser er en central opgave, har 

ændret sig. 

Nedenstående tabel viser en sammenligning med Larssons resultater omhandlende samme 

spørgsmål: 

  

                                                 
85

 Egen fremstilling på baggrund af Warming-Rasmussen, Bent (1990), ”Tillidsforholdet og forventningskløften 

mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede revisor”, s. 145 
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 Tabel 25

86
: Denne afhandling N = 112, Larsson N = 81 

 

Ud fra tabellen fremgår det, at der ikke er sket den store udvikling i holdninger omkring, 

hvorvidt besvigelser er en central opgave for revisor. Dog kan det ses, at alle tre 

respondentgrupper er blevet mere enige i påstanden, end Larssons undersøgelse fra 2011 

viser. Dette kan være en lille indikation på, at fokusset på besvigelser har været større, end det 

er i dag, hvilket kan skyldes, at man i 2011 var tidsmæssigt tættere på en stor svindel-sag som 

IT Factory.  

 

Hvad angår undersøgelsen af, hvorvidt revisors arbejde sikrer, at virksomhedens regnskab er 

pålideligt, kan denne afhandlings resultater også sammenlignes med Larssons. Denne 

afhandlings resultater fremgår af tabel 15, men omregnes resultaterne til gennemsnitsværdier, 

som Larsson har gjort, ser en sammenligning således ud: 
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       Tabel 26

87
: Denne afhandling N = 112, Larsson N = 81 

 

Igen ses det, at der ikke er sket den store udvikling, hvilket må siges at være forventet, da 

Larssons undersøgelse kun ligger et år tilbage i tiden. Det skal dog siges, at en sammenligning 

kan indikere, at revisorernes og erhvervsjournalisternes forventninger til revisors arbejde på 

dette område ser ud til at være faldet. 

 

Både Warming og Larsson har, på samme måde som denne afhandling, undersøgt 

forventningerne til, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke 

har begået besvigelser. Resultaterne fra denne afhandling fremgår at tabel 16.  

En sammenligning med Warmings undersøgelse ser ud som følger: 

 

Tabel 27
88

 

 

Ud fra tabellen ses tydeligt, at der er sket en stor udvikling på dette område. Det fremgår, at 

forventningerne, til at revisor opdager ledelsesbesvigelser, er faldet for alle tre 

respondentgrupper, specielt de to regnskabsbrugergruppers forventninger har ændret sig. 
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Dette kan både skyldes, at der bl.a. i ISA 240 lægges vægt på, at det er sværere for revisor at 

opdage ledelsesbesvigelser end medarbejderbesvigelser, og dette dermed er blevet mere 

kendt. Det kan også skyldes, at regnskabsbrugernes tillid til revisor er faldet, hvilket vil blive 

forsøgt undersøgt senere ved en sammenligning med en tidligere undersøgelse af 

tillidsforholdet.   

 

I Hansen og Gedbjergs afhandling fra 2006 blev det undersøgt, i hvilken grad respondenterne 

mente, at det er revisors job at afdække besvigelser. Resultaterne af deres undersøgelse 

fremgår af nedenstående tabel: 

 

Tabel 28
89

 

 

Ovenstående resultater kan sammenlignes med resultaterne i tabel 12, hvor der dog er en lille 

afvigelse i spørgsmålsformuleringen. Denne afvigelse består i, at Hansen og Gedbjerg har 

brugt formuleringen ”i hvor høj grad”, mens der i denne afhandlings undersøgelse er brugt 

formuleringen ”i hvilken grad”. Dette er valgt, da den sidste formulering er mere neutral og 

knapt så ledende som Hansen og Gedbjergs. Samtidig er det valgt jf. tabel 12 at bruge 

formuleringen ”at afsløre besvigelser” frem for ”at afdække besvigelser”, da dette er mere 

forståeligt for regnskabsbrugerne. 

Sammenligner man resultaterne fra denne afhandling med Hansen og Gedbjergs ses det, at der 

i det store og hele er en stor overensstemmelse mellem resultaterne. De største afvigelser i 

resultaterne viser sig i revisorernes holdninger til spørgsmålet. Af tabel 12 fremgår det at 5,9 

pct. af revisorerne mener, at det i stor grad er revisors opgave at afsløre besvigelser, mens 

dette tal i Hansen og Gedbjergs undersøgelse er på 25 pct. Denne afvigelse kan skyldes, at 

revisorerne i dag i højere grad er bevidste omkring forskellen i revisor og ledelsens ansvar, 

                                                 
89

 Hansen, Frederik mfl. (2006), ”Offentlighedens opfattelse af revisors etiske adfærd”, s. 100 

    Egen tilpasning i forhold til denne afhandlings respondentgrupper og layout. 

N

%

N

%

N

%

N

% 16,02,1

I hvor høj grad mener De at det er revisors job at afdække besvigelser?

14,3

12

41,4

15

37,2

11

25,0

9

42,9

8

27,6

28

29,8

33,3

6

20,7

35

10

22,7

1

4,8

3

10,3

14

14,9

Meget stor grad

1

2,3

1

22

50,0

7

0

0,0

3

Ingen grad Lille grad Nogen grad Stor grad

Statsautoriseret 

revisor

Aktionær

Journalist

TOTAL

4,8

0

0,0

2



76 

 

når det kommer til besvigelser. Samtidig kan det tænkes, at det øgede fokus på besvigelser, 

grundet erhvervsskandalerne, har gjort, at revisor i højere grad har sat sig ind, hvad revisors 

ansvar indebærer.  

Det er vigtigt at bemærke, at Hansen og Gedbjergs undersøgelse kun omfatter aktionærer, 

mens denne afhandling tager udgangspunkt i investorer, der både består af aktionærer, 

investeringsrådgivere, aktieanalytikere m.fl.. Der er dog ikke den store afvigelse i resultaterne 

fra denne gruppe, hvorfor det ikke er fundet interessant at analysere nærmere.  

 

På samme måde som denne afhandling har undersøgt regnskabsbrugernes tillid til revisor, 

gjorde Hansen og Gedbjerg det samme i deres afhandling. Resultaterne fra deres undersøgelse 

ser således ud: 

 

 
Tabel 29

90
 

 

Sammenlignes disse resultater med afhandlingens resultater, som fremgår af tabel 19, ses det 

tydeligt, at tilliden til revisor har ændret sig fra 2006 til i dag. Af tabel 19 fremgår det, at 50 

pct. af investorerne og 43,4 pct. af erhvervsjournalisterne har stor eller meget stor tillid til 

revisor. Disse tal er i Hansen og Gedbjergs undersøgelse henholdsvis 71,5 af investorerne og 

58,6 pct. af journalisterne. Dette viser, at tilliden til revisor er faldet i perioden fra 2006 til nu, 

hvilket må formodes, at kunne tilskrives de store erhvervsskandaler, der har set dagens lys 

siden da. IT Factory-sagen er et eksempel på en af de største danske svindelsager, som 

begyndte at rulle i 2008, altså efter Hansen og Gedbjergs undersøgelse. Erhvervsskandalerne 

og mediernes fokus på dette kan dermed være skyld i, at tilliden til revisor er faldet siden 

2006.  
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4 KONKLUSION 

Formålet med nærværende afhandling har været at kaste lys over, hvorvidt der eksisterer en 

forventningskløft mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og det 

arbejde, revisor faktisk udfører i relation til besvigelser. 

Besvarelsen har taget udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, hvor regnskabsbrugerne 

er blevet afgrænset til henholdsvis investorer og erhvervsjournalister. 

 

Revisors arbejde og ansvar i relation til besvigelser er reguleret hele vejen gennem 

revisionsprocessen gennem bl.a. revisionsstandarderne og Revisorloven, men samtidig har 

begreber som ”god revisorskik” og revisor som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” også en 

vis indflydelse. Revisor har ansvaret for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 

som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvilket betyder at revisors fokus på besvigelser 

skal tages ud fra en væsentlighedsbetragtning. Selve det primære ansvar, for både at 

forebygge og opdage besvigelser, ligger hos den daglige såvel som den øverste ledelse i 

virksomheden. Forventningskløften kan være et resultat af, at regnskabsbrugerne ikke er sat 

godt nok ind i ansvarsfordelingen mellem revisor og ledelsen.  

 

Det teoretiske fokus omkring forventningskløften blev lagt på Brenda Porters model over 

forventningskløftens opbygning, der begrunder en evt. kløft med mangelfulde ydelser fra 

revisors side, mangelfulde standarder eller urimelige forventninger fra samfundets side. 

Denne model blev suppleret af Bent Warming-Rasmussens teoretiske fremstilling af 

tillidsprocessen, som kan begrunde hvorfor forventningskløften opstår. 

 

I analysen blev det påvist, at alle tre respondentgrupper forventer, at ekstern revision er en af 

de tre mest effektive måder til at opdage besvigelser i en virksomhed. Denne forventning 

stemmer ikke overens med virkeligheden, hvor de færreste af de opdagede besvigelsestilfælde 

i 2011 blev afsløret af den eksterne revision. Dette indikerer, at der er høje forventninger til 

revisor, når det angår afsløringen af besvigelser, også fra revisorerne selv. At revisorerne selv 

mener, at ekstern revision er en af de mest effektive metoder til at afsløre besvigelser, kan 

skyldes, at de selv i deres arbejde har stort fokus på besvigelser, hvilket også kan begrundes 

med, at mediernes fokus på erhvervsskandalerne har skærpet deres fokus yderligere.  
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Analysen påviste en forventningskløft omkring, hvorvidt det er revisors opgave at afsløre 

besvigelser. Størstedelen af begge regnskabsbrugergrupper mener, at det i stor eller meget stor 

grad er revisors opgave at afsløre besvigelser, mens størstedelen af revisorerne mener, at det 

kun i lille eller nogen grad er deres ansvar. Set i forhold til reguleringen på området er det 

ledelsen, der har ansvaret for at opdage besvigelser, og revisors ansvar begrænser sig til en 

væsentlighedsbetragtning. Kløften bliver bekræftet af påstanden omkring, hvorvidt afsløring 

af besvigelser er en central opgave for revisor. Her var regnskabsbrugerne igen uenige med 

revisor. I og med at revisor skal opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden 

væsentlig fejlinformation, hvad enten denne skyldes fejl eller besvigelser, kan selve 

afsløringen af besvigelser ikke siges at være en central opgave for revisor. 

 

I analysen blev der påvist en forventningskløft mellem, hvad regnskabsbrugerne forventer af 

revisor i relation til at opdage uægte dokumenter, og hvad der faktisk kræves af revisor i 

denne sammenhæng ud fra ISA 240. Regnskabsbrugerne har en noget anden forventning til 

revisors arbejde på dette område, end hvad der, af ISA 240, fremgår, er revisors faktiske 

arbejde. Flere end     af investorerne og     af erhvervsjournalisterne mener, at det er 

overvejende urimeligt, at revisor ikke mener at kunne opdage forfalskede dokumenter. Kun 2 

pct. af revisorerne er enige i dette synspunkt. Dette afspejler, at der er urimelige forventninger 

til revisors arbejde. 

 

En sammenligning af regnskabsbrugernes tillid med en undersøgelse foretaget i 2006 viser, at 

tilliden til revisor er faldet. Sammenholdes dette med Warmings teoretiske fremstilling af 

tillidsprocessen kan den faldne tillid være et resultat af, at der er en forventningskløft mellem 

regnskabsbrugernes forventninger til revisor og revisors faktiske arbejde, og at denne er 

blevet synliggjort ved nogle aktuelle oplevelser, som kunne være en sag som eks. IT Factory. 

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der eksisterer en forventningskløft 

mellem, hvad investorer og erhvervsjournalister forventer af revisor i relation til besvigelser 

og det arbejde, revisor faktisk udfører. Forventningskløften er altså ikke et uddøet begreb, der 

havde sin berettigelse i 1990’erne, men derimod et begreb der stadig har sin relevans, hvorfor 

EU i deres grønbog også har gjort klogt i at stille spørgsmål ved, hvordan denne kan 

formindskes.   
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5 PERSPEKTIVERING 

Nærværende afhandlings fokus har været, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft i 

relation til besvigelser, hvilket er blevet bekræftet gennem en nærmere analyse. I den 

forbindelse vil et interessant perspektiv være at se nærmere på, hvilke tiltag der kan gøres for 

at forsøge af mindske forventningskløften. Mindskelse af forventningskløften er et af de 

områder, som Europa-Kommissionen har lagt vægt på i deres grønbog fra 2010, hvilket også 

gør mindskelsen af forventningskløften til et interessant emne at undersøge dybere. Analysen 

af resultaterne fra spørgeskemaet har vist, at forventningskløften i høj grad viser sig i form af 

en rimelighedskløft. Investorerne og erhvervsjournalisterne har urimelige forventninger til 

revisors arbejde i relation til besvigelser set i forhold til, hvad der af reguleringen forventes af 

revisor. De urimelige forventninger er et andet perspektiv, som det vil være interessant at 

undersøge nærmere i forlængelse af denne afhandling. 

 

En mindskelse af forventningskløften, som resultat af de urimelige forventninger, kan ske ved 

i højere grad at informere omverdenen om, hvad revisor gør i forbindelse med revisionen, og 

hvordan ansvarsfordelingen er. Dette kan gøres ved at udvide revisionspåtegningen, således at 

denne bliver mere forståelig for regnskabsbrugerne. Dermed kan man inddrage en tydeligere 

beskrivelse af revisionen som helhed, og revisionsmetoden kan blive nærmere beskrevet. Et 

nødvendigt tiltag i forbindelse med mindskelse af forventningskløften kan også være et 

offensivt tiltag, hvor revisorer i forbindelse med større besvigelsessager stiller sig frem i 

medierne og forklarer, hvad revisors arbejde faktisk går ud på. Dette er et tiltag, som støttes af 

Jesper Koefoed, der er administrerende direktør i KPMG. Ifølge ham er det revisorernes 

ansvar at bygge bro over forventningskløften.
91

  

 

Som tidligere nævnt vil et andet interessant perspektiv være, at undersøge hvori de urimelige 

forventninger til revisor opstår. Den empiriske undersøgelse viste, at regnskabsbrugerne selv 

vurderer deres kendskab til revisionsstandarderne som værende i den dårlige ende, hvilket kan 

forklare, at de urimelige forventninger til revisor opstår som følge af dårligt kendskab til 

reguleringen af revisors arbejde og ansvar i forbindelse med besvigelser.  
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Forventningskløften er bl.a. et resultat af, at der er en tidsforskydning mellem, hvornår 

regnskabsbrugernes forventninger til revisor opstår og udvikler sig, og hvornår der udarbejdes 

nye standarder for at imødegå disse forventninger. Denne tidsforskydning kan være ét af 

svarerne på, hvor de urimelige forventninger opstår.  

 

Denne perspektivering har lukket op for områder, der kan være interessante for andre at 

undersøge nærmere, på baggrund af denne afhandlings konklusioner. Hvilke metoder, der vil 

være effektive til at reducere forventningskløften kræver en nærmere og mere dybdegående 

undersøgelse, men sikkert er det, at nødvendige tiltag er påkrævet. Denne afhandling har 

påvist en faldende tillid til revisorers arbejde i relation til besvigelser, og det er derfor 

forfatterens klare holdning, at der skal ske tiltag for at bremse denne udvikling.    
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Bilag 1 

Spørgeskemaet (regnskabsbruger-ruten): 

Dette spørgeskema omhandler forventningerne til revisors arbejde med fokus på besvigelser, 

som vil blive nærmere forklaret længere fremme.  

Spørgeskemaet består af maksimalt 20 spørgsmål, som vil tage max. 10 minutter at besvare. 

Undersøgelsen vil være 100 % anonym. 

På forhånd tak for din hjælp. 

 

1. Hvor i landet bor du? 

 Jylland 

 Fyn 

 Sjælland 

 Bornholm eller øvrige øer    

 

2. Hvilket fagområde beskæftiger du dig med? 

 Revision 

 Investering (Aktionær, aktieanalytiker, investeringsrådgiver mv.) 

 Erhvervsjournalistik 

 Andet: _____________________ 

 

3. Hvor mange års erfaring har du inden for dit fagområde? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16+ 

 

4. Har du en uddannelsesbaggrund inden for økonomi? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Hvilken uddannelsesbaggrund har du? 

 HD 

 HA 

 Cand.oecon. 

 Cand.polit. 

 Cand.merc.aud. 

 Cand.merc. 

 Andet: ______________________ 
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6. Har du personligt kendskab til revisorer i din omgangskreds? (mulighed for flere svar) 

 Ja, i min familie 

 Ja, i min venskabskreds 

 Ja, blandt mine bekendte 

 Nej 

 

7. Nedenfor bedes du vurdere dit kendskab til følgende områder: 

 Meget dårligt Dårligt Neutralt Godt Meget godt 

God revisorskik      

Professionel skepsis      

ISA’erne 

(Revisionsstandarderne) 

     

Revisors 

rapporteringspligt 

     

Ledelsens pligter i 

relation til 

regnskabsaflæggelsen 

     

 

8. Hvem mener du, revisor repræsenterer?  

 Klienten 

 Offentligheden 

 Begge 

 

De næste spørgsmål vil specifikt omhandle besvigelser. 

 

Besvigelser defineres som en bevidst handling, der udføres af én eller flere personer blandt 

ledelsen, medarbejdere eller tredjepart, og som benytter vildledning for at opnå en uberettiget 

eller ulovlig fordel. 

 

Nedenfor er beskrevet nogle eksempler på besvigelser:  

 

Eksempel 1: Den øverste ledelse manipulerer med regnskabet for at få resultatet til at se bedre 

ud. 

 

Eksempel 2: En medarbejder stjæler varer fra virksomhedens lager. 
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Eksempel 3: En person i virksomheden køber varer til sig selv på virksomhedens regning, 

men skjuler det som indkøb til virksomheden. 

9. Hvilke metoder, mener du, er mest effektive til at opdage besvigelser i en 

virksomhed? 

 Intern revision 

 Automatisk rapportering af mistænkelige transaktioner 

 Fraud Risk Management (Besvigelsesrisikostyring) 

 Personale rotation 

 Corporate security (virksomhedens sikkerhed) 

 Interne tip 

 Eksterne tip 

 Whistle-blowing-system (internt informationssystem, hvor personer i tilknytning 

til virksomheden anonymt kan anmelde ulovligheder) 

 Efterforskning foretaget af myndigheder 

 Ekstern revision 

 Andre metoder 

 

10. I hvilken grad mener du, at det er revisors opgave at afsløre besvigelser? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

11. I hvilken grad mener du, at det er ledelsens ansvar at afsløre besvigelser? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

12. Hvorvidt forholder du dig til påstanden om, at opdagelse af besvigelser er en central 

opgave for revisor? 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken enig eller uenig 

 Overvejende enig 

 Helt enig 
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13. Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens årsregnskab er pålideligt? 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken enig eller uenig 

 Overvejende enig 

 Helt enig 

 

14. Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke 

har begået besvigelser? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

15. I hvilken grad forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt 

sund? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

 

16. I hvilken grad mener du, at det er rimeligt, at revisor mener, at han ikke kan opdage 

forfalskede dokumenter? 

 Helt urimeligt 

 Overvejende urimeligt 

 Hverken eller 

 Overvejende rimeligt 

 Helt rimeligt 

 

17. Når revisor afgiver en påtegning uden forbehold, betyder det, at regnskabet med høj  

  grad af sikkerhed er uden væsentlig fejlinformation.  

  Hvad tror du, der ligger i begrebet "høj grad af sikkerhed"? 

 100 % sikkerhed 

 90-99 % sikkerhed 

 80-89 % sikkerhed 

 70-79 % sikkerhed 

 60-69 % sikkerhed 

 50-59 % sikkerhed 
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18. Hvordan er din tillid til revisorer under ét på nuværende tidspunkt? 

 Meget lille 

 Lille 

 Middel 

 Stor 

 Meget stor 

 

 

19. Hvordan har erhvervsskandaler (IT Factory mfl.) påvirket din tillid til revisors arbejde 

i relation til afdækning af besvigelser? 

 Stærkt negativt 

 Negativt 

 Neutralt 

 Positivt 

 Stærkt positivt 

 

Tusind tak for din hjælp. 

 

Spørgeskemaet (revisor-ruten): 

Dette spørgeskema omhandler forventningerne til revisors arbejde med fokus på besvigelser, 

som vil blive nærmere forklaret længere fremme.  

Spørgeskemaet består af maksimalt 20 spørgsmål, som vil tage max. 10 minutter at besvare. 

Undersøgelsen vil være 100 % anonym. 

På forhånd tak for din hjælp. 

 

1. Hvor i landet bor du? 

 Jylland 

 Fyn 

 Sjælland 

 Bornholm eller øvrige øer    

 

2. Hvilket fagområde beskæftiger du dig med? 

 Revision 

 Investering (Aktionær, aktieanalytiker, investeringsrådgiver mv.) 

 Erhvervsjournalistik 

 Andet: _____________________ 
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3. Hvor mange års erfaring har du inden for dit fagområde? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16+ 

 

4. Har du en uddannelsesbaggrund inden for økonomi? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Hvilken uddannelsesbaggrund har du? 

 HD 

 HA 

 Cand.oecon. 

 Cand.polit. 

 Cand.merc.aud. 

 Cand.merc. 

 Andet: ______________________ 

 

6. Angiv venligst størrelsen af det revisionsfirma, hvor du arbejder: 

 Big 4 

 Mellemstort 

 Lille 

 

7. Hvem mener du, revisor repræsenterer?  

 Klienten 

 Offentligheden 

 Begge 

 

De næste spørgsmål vil specifikt omhandle besvigelser. 

 

Besvigelser defineres som en bevidst handling, der udføres af én eller flere personer blandt 

ledelsen, medarbejdere eller tredjepart, og som benytter vildledning for at opnå en uberettiget 

eller ulovlig fordel. 

 

Nedenfor er beskrevet nogle eksempler på besvigelser:  

 

Eksempel 1: Den øverste ledelse manipulerer med regnskabet for at få resultatet til at se bedre 

ud. 
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Eksempel 2: En medarbejder stjæler varer fra virksomhedens lager. 

 

Eksempel 3: En person i virksomheden køber varer til sig selv på virksomhedens regning, 

men skjuler det som indkøb til virksomheden. 

8. Hvilke metoder, mener du, er mest effektive til at opdage besvigelser i en 

virksomhed? 

 Intern revision 

 Automatisk rapportering af mistænkelige transaktioner 

 Fraud Risk Management (Besvigelsesrisikostyring) 

 Personale rotation 

 Corporate security (virksomhedens sikkerhed) 

 Interne tip 

 Eksterne tip 

 Whistle-blowing-system (internt informationssystem, hvor personer i tilknytning 

til virksomheden anonymt kan anmelde ulovligheder) 

 Efterforskning foretaget af myndigheder 

 Ekstern revision 

 Andre metoder 

 

9. I hvilken grad mener du, at det er revisors opgave at afsløre besvigelser? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

10. I hvilken grad mener du, at det er ledelsens ansvar at afsløre besvigelser? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

11. Hvorvidt forholder du dig til påstanden om, at opdagelse af besvigelser er en central 

opgave for revisor? 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken enig eller uenig 

 Overvejende enig 

 Helt enig 
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12. Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens årsregnskab er pålideligt? 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken enig eller uenig 

 Overvejende enig 

 Helt enig 

 

13. Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens ledende medarbejdere ikke 

har begået besvigelser? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

14. I hvilken grad forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt 

sund? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 Ved ikke 

 

15. I hvilken grad mener du, at det er rimeligt, at revisor mener, at han ikke kan opdage 

forfalskede dokumenter? 

 Helt urimeligt 

 Overvejende urimeligt 

 Hverken eller 

 Overvejende rimeligt 

 Helt rimeligt 

 

16. Når revisor afgiver en påtegning uden forbehold, betyder det, at regnskabet med høj  

  grad af sikkerhed er uden væsentlig fejlinformation.  

  Hvad tror du, der ligger i begrebet "høj grad af sikkerhed"? 

 100 % sikkerhed 

 90-99 % sikkerhed 

 80-89 % sikkerhed 

 70-79 % sikkerhed 

 60-69 % sikkerhed 

 50-59 % sikkerhed 
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17. Hvordan vurderer du erhvervsjournalisters regnskabsmæssige og revisionsmæssige 

kendskab? 

 Meget lille 

 Lille 

 Middel 

 Stor 

 Meget stor 

 

 

18. Hvordan vurderer du investorers (aktionærer, aktieanalytikere, investeringsrådgivere 

m.fl.) regnskabsmæssige og revisionsmæssige kendskab? 

 Meget lille 

 Lille 

 Middel 

 Stor 

 Meget stor 

 

19. I hvilken grad har erhvervsskandaler (eks. IT Factory) og mediernes fokus på 

besvigelsessager øget dit fokus på afdækning af besvigelser i dit arbejde som revisor? 

 Ingen grad 

 Lille grad 

 Nogen grad 

 Stor grad 

 Meget stor grad 

 

20. Har du, i dit arbejde som revisor, været med til at afsløre besvigelser? 

 Aldrig 

 Enkelte gange 

 Mange gange 

 

Tusind tak for din hjælp. 
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Bilag 2 

Introduktionsbrev til spørgeskemaundersøgelsen: 

Hej XXX 

Jeg er, som led i færdiggørelsen af Cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School, 

ved at udarbejde min kandidatafhandling.  

I den forbindelse laver jeg en undersøgelse af forventningerne og tilliden til revisors arbejde, 

og håber meget at du vil hjælpe ved at besvare mit spørgeskema. 

 

Spørgeskemaet er udsendt til respondenter inden for følgende fagområder: 

- Revisorer 

- Investorer (aktionærer, aktieanalytikere, investeringsrådgivere…) 

- Erhvervsjournalister 

Skemaet består af max. 19 spørgsmål afhængigt af de afgivne svar og tager max. 10 minutter 

at besvare. Besvarelsen vil være 100 % anonym.  

 

Spørgeskemaet kan besvares via følgende link: 

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdppMqM8Ldm 

 

På forhånd mange tak for din hjælp. 

 

Med venlig hilsen 

Joy Christensen 

e-mail: joch07ad@student.cbs.dk 

  

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdppMqM8Ldm
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Bilag 3 

Rykkerbrev - Påmindelse om undersøgelse: 

 

Hej XXX 

For en uge siden sendte jeg en mail angående en undersøgelse af forventningerne og tilliden 

til revisors arbejde.  

 

Har du ikke allerede besvaret spørgeskemaet, håber jeg meget, du vil bruge tid på at udfylde 

det, da det vil hjælpe mig i arbejdet med min kandidatafhandling.  

Har du allerede besvaret spørgeskemaet, skal du naturligvis se bort fra denne mail.  

 

Spørgeskemaet kan besvares via følgende link: 

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdppMqM8Ldm 

 

På forhånd mange tak for din hjælp. 

 

Med venlig hilsen 

Joy Christensen 

e-mail: joch07ad@student.cbs.dk 

 

  

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdppMqM8Ldm
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Bilag 4 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jylland

Fyn

Sjælland

Hvor i landet bor du?

Procent af samlet antal besvarelser

38%

11%

49%

2%

100%

Bornholm eller øvrige øer

I alt

Revision

Investering

Erhvervsjournalistik

I alt

Hvilket fagområde beskæftiger du dig med?

Procent af samlet antal besvarelser

46%

34%

21%

100%

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16+

3,9% 3,9% 15,7% 76,5%

18,4% 34,2% 10,5% 36,8%

34,8% 17,4% 26,1% 21,7%

15,2% 17,0% 16,1% 51,8%

Revisorer

I alt

Hvor mange års erfaring har du inden for dit fagområde?

Investorer

Erhvervsjournalister

Har du en uddannelsesbaggrund inden for økonomi?

Ja Nej

94,1%Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

5,9%

10,5%

65,2%

19,6%

34,8%

80,4%

89,5%

HD HA Cand.oecon. Cand.polit. Cand.merc.aud. Cand.merc. Andet

12,5% 2,1%  -  - 45,8% 2,1% 37,5%

35,3%  - 8,8% 2,9%  - 32,4% 20,6%

12,5% 25,0%  - 12,5%  - 12,5% 37,5%

21,1% 3,3% 3,3% 2,2% 24,4% 14,4% 31,1%

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

Revisorer
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64,7%

Big 4

Mellemstort

Lille

I alt

31,4%

100,0%

Angiv venligst størrelsen af det revisionsfirma, hvor du arbejder:

Procent af samlet antal revisorer

3,9%

Nej

2,6%

34,8%

14,8%

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

Har du personligt kendskab til revisorer i din omgangskreds? (mulighed for flere svar)

Ja, i min familie Ja, i min venskabskreds Ja, blandt mine bekendte

14,8%

21,7%

29,5%

47,8%

57,4%

18,4% 34,2% 63,2%

8,7%

Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt Inves. Jour. I alt

5,3% 8,7% 6,6% 13,2% 8,7% 11,5% 39,5% 39,1% 39,3% 39,5% 39,1% 39,3% 2,6% 4,3% 3,3%

2,6% 4,3% 3,3% 15,8% 17,4% 16,4% 47,4% 30,4% 41,0% 31,6% 34,8% 32,8% 2,6% 13,0% 6,6%

7,9% 30,4% 16,4% 28,9% 30,4% 29,5% 39,5% 21,7% 32,8% 23,7% 17,4% 21,3%  -  -  -

5,3% 13,0% 8,2% 7,9% 26,1% 14,8% 44,7% 26,1% 37,7% 39,5% 34,8% 37,7% 2,6%  - 1,6%

2,6% 8,7% 4,9% 15,8% 13,0% 14,8% 21,1% 26,1% 23,0% 50,0% 52,2% 50,8% 10,5%  - 6,6%

Revisors rapporteringspligt

Godt

God revisorskik

Meget godtNedenfor bedes du 

vurdere dit kendskab til 

følgende områder:

Ledelsens pligter i relation 

til regnskabsaflæggelsen

Meget dårligt Dårligt Neutralt

Professionel skepsis

ISA'erne 

(revisionsstandarderne)

39,5%

78,3%

64,3%

13,0%

26,8%

10,5%

8,7%

8,9%

Erhvervsjournalister

I alt

Hvem mener du, revisor repræsenterer?

Klienten Offentligheden Begge

15,7% 7,8% 76,5%

50,0%

Revisorer

Investorer

Hvilke metoder, mener du, er 

mest effektive til at opdage 

besvigelser i en virksomhed? 

(Max. 3 svar) Revisorer Investorer Erhvervsjournalister I alt

12,5%

3,6%

22,3%

52,7%

19,6%

7,1%

21,4%

23,2%

52,7%

18,8%

47,3%

 -

26,1%

43,5%

4,3%

17,4%

21,7%

8,7%

73,9%

31,6%

71,1%

10,5%

15,8%

5,3%

 -

60,9%

26,1%

 -

26,3%

21,1%

55,3%

13,2%

34,2%

31,4%

51,0%

3,9%

3,9%

13,7%

43,1%

33,3%

7,8%

17,6%

31,4%

41,2%

Ekstern revision

Efterforskning fortaget af 

myndigheder

Andre metoder

Interne tip

Personale rotation

Whistle-Blowing-system

Corporate security

Automatisk rapportering af 

mistænkelige transaktioner

Intern revision

Fraud Risk Management

Eksterne tip
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 - 2,0%

 -

 -

0,9%

47,8%

16,1%

5,9%

31,6%

30,4%

19,6%

13,2%

 -

18,8%

18,4%

Stor grad Meget stor grad Ved ikke

31,4% 54,9%

36,8%

21,7%

42,0%

I hvilken grad mener du, at det er revisors opgave at afsløre besvigelser?

Ingen grad Lille grad Nogen grad

5,9%

 -

 -

2,7%

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

I alt

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister 65,2%

 -

 -

0,9%

26,1%

33,9% 60,7%

2,0%

5,3%

8,7%

4,5%

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

58,8%

60,5%

Ingen grad Lille grad Nogen grad Stor grad

37,3%

34,2%

Meget stor grad

I hvilken grad mener du, at det er ledelsens ansvar at afsløre besvigelser?

Ved ikke

 - 2,0%

2,0%

7,9%

30,4%

9,8%

19,6%

52,6%

43,5%

35,7%

25,5%

23,7%

13,0%

22,3%

19,6%

5,3%

8,7%

12,5%

33,3%

10,5%

4,3%

19,6%

Hvorvidt forholder du dig til påstanden om, at opdagelse af besvigelser er en central opgave 

for revisor?

Helt uenig Overvejende uenig Hverken eller Overvejende enig Helt enig

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens årsregnskab er pålideligt?

Helt enig

51,0%

42,1%

26,1%

42,9%

Overvejende enig

45,1%

52,6%

52,2%

49,1%

Hverken eller

3,9%

2,6%

17,4%

6,3%

Overvejende uenig

 -

2,6%

4,3%

1,8%

Helt uenig

 -

 -

 -

 -

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

Revisorer

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

Forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomhedens 

ledende medarbejdere ikke har begået besvigelser?

Ja Nej Ved ikke

13,7%

47,4%

30,4%

28,6% 10,7%

74,5%

42,1%

60,9%

60,7%

11,8%

10,5%

8,7%

9,8%

18,4%

8,7%

12,5%

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

I hvilken grad forventer du, at revisors arbejde sikrer, at virksomheden er finansielt 

sund?

Ingen grad Lille grad Nogen grad Stor grad Meget stor grad Ved ikke

23,5%

28,9%

17,4%

24,1%

21,6%

10,5%

13,0%

16,1%

11,8%

21,1%

26,1%

17,9%

27,5%

21,1%

34,8%

26,8%

5,9%

 -

 -

2,7%
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Revisorer

I hvilken grad mener du, at det er rimeligt, at revisor mener, at han ikke kan opdage 

forfalskede dokumenter?

Helt urimeligt Overvejende urimeligt Hverken eller Overvejende rimeligt Helt rimeligt

 -

 -

 -

 -

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

2,0%

21,1%

26,1%

13,4%

9,8%

28,9%

34,8%

21,4%

39,1%

48,2%

31,4%

7,9%

 -

17,0%

56,9%

42,1%

Revisorer

Investorer

Erhvervsjournalister

I alt

100% 90-99 % 80-89 %

 - 70,6% 21,6%

 -

 -

39,1%

70-79 % 60-69 % 50-59 %

Når revisor afgiver en påtegning uden forbehold, betyder det, at regnskabet med høj grad af 

sikkerhed er uden væsentlig fejlinformation. Hvad tror du, der ligger i begrebet "høj grad af  

sikkerhed"?

3,9% 3,9%  -

 - 55,3% 2,6% 5,3%

58,9%

36,8%

30,4%

28,6%

17,4%

6,3%

 -

4,3%

2,7%

8,7%

3,6%

Investorer

Erhvervsjournalister

2,6%

 -

I alt

Hvordan er din tillid til revisorer under ét på nuværende tidspunkt?

Meget lille Lille Middel Stor Meget stor

1,6%

2,6%

 -

1,6%

44,7%

39,1%

42,6%

44,7%

56,5%

49,2%

5,3%

4,3%

4,9%

Investorer

Hvordan har erhvervsskandaler (IT Factory mfl.) påvirket din tillid til revisors 

arbejde i relation til afdækning af besvigelser?

I alt

Stærkt negativt

5,3%

17,4%

9,8%

Erhvervsjournalister

Negativt

44,7%

56,5%

49,2%

Neutralt

50,0%

26,1%

41,0%

 -

 -

Stærkt positivt

 -

 -

 -

Positivt

 -

Revisorer

Hvordan vurderer du erhvervsjournalisters regnskabsmæssige og  

revisionsmæssige kendskab?

Lille

45,1%

Meget lille

21,6% 31,4%

Stort

2,0%

Middel Meget stort

 -

Revisorer

Meget lille

 -

Middel

62,7%  -

Hvordan vurderer du investorers (aktionærer, aktieanalytikere, 

investeringsrådgivere mfl.) regnskabsmæssige og revisionsmæssige kendskab?

Lille

23,5%

Meget stortStort

13,7%
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Revisorer

Ingen grad

9,8%

Lille grad

29,4%

Nogen grad

51,0%

Stor grad

9,8%

I hvilken grad har erhvervsskandaler (eks. IT Factory) og mediernes fokus på 

besvigelsessager øget dit fokus på afdækning af besvigelser i dit arbejde som 

revisor?

Meget stor grad

 -

Aldrig Enkelte gange Mange gange

Revisorer

Har du, i dit arbejde som revisor, været med til at afsløre besvigelser?

33,3% 62,7% 3,9%
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Bilag 5 

PwC (2012), ”Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011”, s. 15: 
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Bilag 6 

Beregning af korrelationskoefficienter og regressionslinjer: 

Beregning af korrelationskoefficienter: 

 n ∑x ∑y ∑xy ∑(x
2
) ∑(y

2
) (∑x)

2 
(∑y)

2 

Investorer: 38 116 132 407 438 480 13456 17424 

Erhvervsjournalister: 23 53 80 190 181 286 2809 6400 

 

r = 
                

                                     
  

Korrelationskoefficient og statistisk data for investorerne: 

 r = 
              

                               
 = 0,10 

Regression Statistics 

Multiple R 0,095480896 

R Square 0,009116601 

Adjusted R Square -0,018407937 

Standard Error 0,76879988 

Observations 38 

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 3,326223338 0,284965 11,6724 8,54E-14 2,748288 3,904159 2,748288 3,904159 

Kendskab 0,048306148 0,083936 0,575515 0,568523 
- 

0,121923 0,218535 
-

0,121923 0,218535 

 

Korrelationskoefficient og statistisk data for erhvervsjournalisterne: 

r = 
            

                             
 = 0,26 

Regression Statistics 

Multiple R 0,264803682 

R Square 0,07012099 

Adjusted R Square 0,025841037 

Standard Error 0,585395875 

Observations 23 

 

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 3,257016248 0,214032 15,21739 8,15E-13 2,811911 3,702121 2,811911 3,702121 

Kendskab 0,096011817 0,076296 1,258405 0,222057 
-

0,062655 0,254679 
-

0,062655 0,254679 
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Bilag 7: 

Tilpasning af resultater til sammenligning:  

I Warmings undersøgelse har respondenterne haft svarmulighederne ”uenig”, ”enig” eller 

”ved ikke”.  

I Larsson afhandling har respondenterne haft svarmulighederne ”helt uenig”, ”næsten helt 

uenig”, ”nogenlunde uenig”, ”hverken enig eller uenig”, ”nogenlunde enig”, ”næsten helt 

enig” samt ”helt enig”. De syv svarmuligheder har fået fastsat værdier fra 1-7, med 1 

startende fra ”helt uenig” til 7 for ”helt enig”. 

 

Opdagelse af besvigelser en central opgave for revisor?: 

Til dette spørgsmål havde respondenterne i denne afhandling muligheden for 

svarmulighederne ”Helt uenig”, ”Overvejende uenig”, ”Hverken eller”, ”Overvejende enig” 

samt ”Enig” 

 

For at kunne sammenligne med Warmings resultater er svarmulighederne slået sammen som 

vist: 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken eller 

 Overvejende enig 

 Helt enig 

 

For at kunne sammenligne med Larssons resultater er svarmulighederne og værdierne slået 

sammen som vist: 

 Helt uenig 

 Overvejende uenig 

 Hverken eller 

 Overvejende enig 

 Helt enig 

Det samme er gjort for de andre spørgsmål, der sammenlignes med Warming og Larsson.  

 

Uenig 

Ved ikke 

 Enig 

 Næsten helt enig/Nogenlunde enig (har fået værdien 
   

 
 = 5,5) 

 Næsten helt uenig/Nogenlunde uenig (har fået værdien 
   

 
 = 2,5) 
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