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1. Summary 

The quality of auditors work has been highly profiled in the last decade as a result of the financial 

crisis. The purpose of this thesis is to examine and analyze how auditors communicate and act when 

a disagreement arise with management. Further the thesis highlights which parameters that 

influence auditors’ behavior.  

Auditors are subject to many regulations and guidelines in the situations where they provide 

financial statements with an auditor’s opinion. The auditor responsibility is to manage the public 

interest which is done by providing the financial statements with an auditors’ report.  

To analyze how auditors act in situations where discrepancy arises with management, six state 

authorized public accountants have been interviewed. The method used for the preparation of these 

interviews is the semi structured method. Each interview has been performed based on a specific 

situation the interviewee has experienced in real life. Based on these interviews there has been 

gathered sufficient evidence to elaborate on how auditors act when they disagree with management.  

The results of the thesis indicate that even though auditors have a preference for a distributive 

negotiation strategy (there is a winner and a loser) many factors influence auditors’ choice of 

strategy and they favor an integrative strategy (both parties can gain). Auditors’ emotions have an 

essential influence on their behavior as they are object to pressure from the client, the audit firm and 

the public’s expectations. However the auditors’ behavior is shown to be affected by both the type 

of auditor and the level of integrity.  

Further the analysis has illustrated that the relationship with the client is an essential factor when 

auditor negotiate with management. When an issue arises, which can influence the auditors’ report, 

auditors tries to satisfy management. This means that auditors are willing to interpret the law to an 

extent, where the auditor comply with the law, but at the same time keep management satisfied by 

meeting there whishes and demands. The results indicate that auditors have some focus on pleasing 

management and earning money instead of considering the public interest as required by the society 

and by law.  

Finally the thesis discusses the European Commission’s “Green Paper” and the commissions’ 

proposal for a regulation on the quality of audits of public-interest entities, and how this can 

influence auditors’ behavior and communication in the future. Moreover our findings suggest that 

future research could examine the differences between Danish and International auditors’ behavior.  
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2. Indledning  

Revision er en vigtig faktor for, at sikre offentlighedens tillid til revisionspåtegningen og dermed 

forstærke tiltroen til den finansielle rapportering. Kvaliteten af revisors arbejde er under stærk 

overvågning fra interessenterne, især på baggrund af de finansielle skandaler og den finansielle 

krise, som verden har lidt under de seneste år. Revisors ansvar er, at konkludere på hvorledes 

virksomhedernes årsregnskab giver et retvisende billede. Revisors arbejde er reguleret ved lov, 

herunder, at rapportere til virksomhedens ejere og være offentlighedens tillidsrepræsentant. I 

praksis fungerer revisor ofte som sparringspartner for virksomhedens ledelse, hvorfor revisor skal 

finde balancen mellem at rapportere til interessenterne, samtidig med at være sparringspartner for 

ledelsen. Kommunikation er derfor en utrolig essentiel faktor for, at revisor kan indfri 

forventningerne fra både interessenterne og ledelsen. Hvis virksomhedsledelsen ikke ved, hvad 

revisors arbejde er, da må revisor forstærke kommunikationen, for at give virksomhedsledelsen en 

forståelse for det ansvar og den rolle revisor besidder. Hvis virksomhedsledelsen er uenig med 

revisor i de observationer, som revisor har gjort sig, da må revisor kommunikere med ledelsen indtil 

en konklusion bliver truffet. Offentlighedens forventninger til revisor kan være væsentlig 

anderledes, end hvad revisors ansvar i virkeligheden er, idet lovgivningen relateret til revisors 

arbejde, ofte ikke er kendt af interessenterne. For at mindske den kløft, der findes mellem 

interessenternes forventninger og realiteten af revisors arbejde, er kommunikation en nødvendighed. 

Det er samspillet mellem alle disse forventninger og kommunikationen mellem revisor og de 

enkelte parter, som er en af revisors vigtigste opgaver. Det skal sikres, at alle interessenternes 

beslutninger bliver truffet på et retvisende grundlag.  

Revision har i mange år været lovpligtig, og kravene til revisors arbejde er kun blevet større 

gennem årerne. Regnskabsbrugernes forventninger er på baggrund heraf dog ikke blevet mindre, 

hvilket givetvis er en af forklaringerne på, at forventningskløften stadigvæk er til stede. Revisors 

kommunikation til de respektive brugere af årsregnskabet kan ikke være tilstrækkelig, da der ellers 

vil være et samfund, hvor revisors ansvar var kendt og accepteret af alle. Der må derfor være andre 

parametre, som har en indflydelse i relation hertil. Hvorfor agerer revisor, som han gør, når der 

opstår uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen? Hvilke parametre spiller ind, når revisor på 

baggrund af sine observationer skal afgive en revisionspåtegning? Disse spørgsmål er ikke alene 

relevante for revisorer at få besvaret, men er relevante for alle de interessenter, som måtte undre sig 

over, hvor i revisionsprocessen beslutningen omkring revisors konklusion bliver taget. 
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2.1 Problemformulering  

Afledt af ovenstående problemsøgning vil der i nærværende afhandling, med baggrund i en 

empirisk undersøgelse, blive gennemgået, analyseret og konkluderet på revisors kommunikation 

med virksomhedsledelsen. Afhandlingen vil forsøge at besvare følgende hovedproblemstilling: 

Hvordan agerer revisor, når der opstår uoverensstemmelse med virksomhedsledelsen? 

Afhandlingen har til formål at belyse grundelementerne i revisors måde at kommunikere med 

virksomhedsledelsen, herunder hvordan revisor agerer ved uoverensstemmelser med ledelsen. 

Agere skal forstås, som revisors måde at håndtere situationer, hvor revisor skal konfrontere en 

virksomhedsledelse med en regnskabs- eller revisionsmæssig problemstilling, som har indflydelse 

på selskabets årsregnskab.  

Ydermere vil afhandlingen anvende grundteorien bag kommunikation og forhandling til, at foretage 

en analyse af revisors måde at agere på, når der opstår uoverensstemmelser. Afhandlingen søger at 

belyse hvilke faktorer, der har indflydelse på revisors kommunikationsproces, herunder hvordan 

kommunikationen med virksomhedsledelsen bliver gennemført og ikke mindst hvilket udfald 

kommunikationen får.   

Til brug for behandling af ovenstående hovedproblemstilling er følgende underspørgsmål opstillet: 

 Hvilke lov- og reguleringsmæssige krav stilles der til revisors kommunikation? 

 Hvordan kommunikerer revisor vigtige revisionsmæssige problemstillinger med 

virksomhedsledelsen? 

 Vil revisor strække sig for at opnå enighed med virksomhedsledelsen?  

 Hvilke parametre har indflydelse på revisors måde at agere på? 

2.2 Afgrænsning 

Nærværende afhandling behandler udelukkende den danske lovgivning og reguleringer
1
, som 

danske revisorer er underlagt. Der vil efter behov blive henvist til internationale regler og 

standarder, som påvirker de danske regler, men der vil ikke blive redegjort særskilt for disse. 

Ligeledes vil der ikke blive redegjort for selskabsretlige aspekter, men dog vil disse blive anvendt i 

det omfang det er nødvendigt for den samlede forståelse af teorien. Afhandlingen fokuserer på, 

                                                 
1
 Kendelser fra Revisornævnet vil hverken blive uddybet eller gennemgået i nærværende afhandling. 



 

4 

 

hvordan revisor agerer overfor ledelsen, i forhold til, at revisor kan afgive en konklusion på 

regnskabet. Afhandlingen begrænses derfor yderligere til kun at omhandle afgivelse af erklæringer 

med høj grad af sikkerhed, det vil sige revisionspåtegninger.  

Der vil i analysen ikke blive foretaget en beskrivelse af selve revisionsprocessen, denne vil alene blive 

beskrevet og analyseret i det omfang, det har relevans for problemstillingen. 

I forbindelse med den empiriske undersøgelse, afgrænses afhandlingen til kun at interviewe 

praktiserende statsautoriserede revisorer, hvorfor registrerede revisorer ikke er en del af 

afhandlingen. Begrundelsen herfor skyldes et ønske om, at de interviewede revisorer har samme 

uddannelsesmæssige baggrund, for at kunne sammenligne de seks interviews. Ligeledes vil der kun 

blive fokuseret på de virksomheder, som har revisionspligt.  

Afhandlingen fokuserer kun på revisors side af kommunikationsprocessen mellem revisor og 

ledelsen, idet der ønskes at belyse, hvilke faktorer der påvirker revisors kommunikationsproces og 

hvordan disse har indflydelse på revisors ageren.  

2.3 Afhandlingens opbygning 

I den teoretiske del af afhandlingen er en redegørelse af grundelementerne for revisors rolle og 

ansvar samt deres rapporteringskrav og kommunikation belyst. Der vil løbende i den teoretiske del, 

blive foretaget opsummeringer af den anvendte teori. Der vil indledningsvist i den empiriske del 

foretages en kort præsentation af de seks interviews, for at give læser en forståelse for de enkelte 

interviews. Dernæst følger en analyse af, hvordan de interviewede revisorer agerer, når en 

uoverensstemmelse med ledelsen opstår. Afslutningsvis vil der blive konkluderet på de i 

afhandlingen gennemgående analyserede problemstillinger, hvorefter en perspektivering, der 

vurderer revisors kommunikation med ledelsen i fremtiden, samt hvad der kan forventes at ske med 

lovgivningen, blive gennemgået. Afhandlingens struktur kan ses i bilag 1. 

2.4 Begrebsafklaring 

I dette afsnit fastlægges de grundlæggende begreber og deres betydning i forhold til deres videre 

anvendelse i afhandlingen. 

Revisor referer til de i afhandlingen afgrænsede statsautoriserede revisorer. 
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Virksomhedsledelsen refererer til dem i virksomheden som revisor kommunikerer med undervejs i 

sit arbejde. Et eksempel på en virksomhedsledelse er en regnskabschef, CFO eller CEO. I 

afhandlingen bliver virksomhedsledelsen ofte refereret til som ’ledelse’. 

Den øverste ledelse referer til bestyrelsen. Forskellen til virksomhedsledelsen er, at den øverste 

ledelse påtegner årsregnskabet. 

2.5 Metode 

I nedenstående afsnit belyses afhandlingens undersøgelsesdesign og teoretiske grundlag, herunder 

de fremgangsmåder, som benyttes ved dataindsamling, analytisk gennemgang samt fortolkning. 

Begrebsdannelse er en central aktivitet i et professionelt videnskabeligt sprog. Begreberne i 

problemformuleringen er byggestenene i den videre afhandling, og er baseret på, at brugerne af 

afhandlingen er bekendte med, og kan gøre sig forståelige på de revisionsmæssige termer. I tilfælde 

af, at der i denne afhandling opstår fagmæssige udtryk, som ikke kan sidestilles med grundlæggende 

økonomisk teori, da vil begreberne blive defineret og gjort målelige, også kaldet operationalisering 

(Andersen 2006, p. 75-76).  

2.5.1 Validitet og reliabilitet 

Definitationsvaliditet er, når der opnås den bedst mulige overensstemmelse mellem de teoretiske 

begreber og de empiriske variabler (Andersen 2006, p. 80). Reliabilitet er et udtryk for, at de 

indsamlede data er pålidelige. Derudover er det nødvendigt, at dataindsamlingen for begreberne er 

valide, det vil sige gyldige og relevante. At data er gyldigt betyder, at der er overensstemmelse 

mellem den teoretiske begrebsramme og empirien. Dataenes relevans er et udtryk for, hvor relevant 

den empiriske begrebsramme er for den beskrevne problemformulering (Andersen 2006, p. 80). I 

nærværende afhandling vil der løbende blive benyttet argumenter for de diskussioner og 

begrebsrammer, der er opstillet. Dog vil der i afhandlingen være opmærksomhed på, at disse skøn 

og tilsvarende argumenter kan være genstand for kritik. De undersøgelser, som afhandlingen er 

baseret på, vil være underlagt noget kritik, da de enkelte interviews udelukkende er baseret på et 

enkelt individs hukommelse, holdninger og konklusioner (Andersen 2006, p. 81). Reliabiliteten er 

et udtryk for, hvor sikkert og præcist dataindsamlingen måles, herunder i hvor høj grad resultaterne 

fra disse dataindsamlinger bliver påvirket af tilfældigheder (Andersen 2006, p. 81). For at forhindre 

disse unøjagtigheder, da er det i afhandlingen nødvendigt ikke at registrere data forkert. I denne 

afhandling har fremgangsmåden, i det omfang den interviewede har givet tilladelse hertil, at de 
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afholdte interviews er blevet båndet
2
. Den efterfølgende transskribering sikrer, at eventuelle 

unøjagtigheder udebliver. For nærmere gennemgang af den metodiske tilgangsvinkel på de 

foretagne interviews, henvises der til afsnit 2.3.5.1. 

2.5.2 Undersøgelsesdesign 

Den nærværende afhandling baseres på baggrund af en undersøgelse. Designet af denne 

undersøgelse er en betegnelse for den måde hvorpå fænomenet, som er genstand for undersøgelsen, 

udforskes (Andersen 2006, p. 103). Indsamling af data, analyse og tolkning af disse data, er det 

undersøgelsesdesign, der benyttes i afhandlingen, hvor data indsamles som et led i interviews. De 

foretagne interviews er baseret på holdninger, tanker og konklusioner hos den enkelte revisor, sådan 

som denne erindrer uoverensstemmelsen med ledelsen. Tidspunktet for denne uoverensstemmelse 

med ledelsen er besluttet, at være maksimalt tre år gammelt, hvilket derved betyder, at selve 

situationen ikke er et øjebliksbillede men nærmere en øjebliksdiskussion af tidligere situationer. 

Som udgangspunkt er der valgt en tidsramme på tre år for at sikre, at de interviewede revisorer kan 

huske så mange aspekter af uoverensstemmelsen samt af kommunikation med ledelsen som muligt.  

Undersøgelsesenheden i afhandlingen er et studium af individer og de situationer, disse individer er 

blevet stillet overfor. Antallet af undersøgelsesenheder er bestemt til en størrelse af seks 

individuelle interviews, da det enkelte interview er grundlag for en større undersøgelse og 

databehandling til brug for empirien i afhandlingen (Andersen 2006, p. 105-106). Processen 

omkring denne udvælgelse har været med udgangspunkt i, at idet et interview bliver foretaget, hvori 

ingen nye holdninger eller tanker bliver belyst, da har vi nået en tilfredsstillende grænse af 

dataindsamling. Derudover er undersøgelserne i indeværende afhandling baseret på dybdegående 

analyser af de foretagne interviews, hvilket har betydet et maksimalt antal af behandlede interviews, 

grundet begrænsningen af afhandlingens omfang. De seks interviews er på baggrund af ovenstående 

fundet tilstrækkelige til brug for analysen af revisors kommunikation, samt tilstrækkelige til 

udformningen af konklusionen i afhandlingen.  

2.5.3 Teori 

2.5.3.1 Revisionslitteratur 

Den benyttede revisionslitteratur, i nærværende afhandling, tager udgangspunkt i den gældende 

lovgivning revisor er underlagt og de dertilhørende revisionsstandarder. Dette betegnes i 

                                                 
2
 I nærværende afhandling er de afholdte interviews båndet via smartphones. 
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afhandlingen som grundteori, da disse ikke er et praktisk redskab for afhandlingen, men blot et 

grundlag for den teoretiske forståelse af revisors kommunikation. Grundteorien benyttes under 

analysen og fortolkningen. 

2.5.3.2 Kommunikationsteori 

Kommunikation mellem revisor og ledelse er grundstenen i denne afhandling. Grundteori for 

kommunikation og forhandlingsteori er derfor en vigtig faktor for forståelsen af, hvorfor revisor 

kommunikerer. Derudover er en mere specificeret revisionsmæssig kommunikationsteori indsamlet, 

hvor der er større fokus på selve revisors kommunikation med ledelsen. Denne teori benyttes i 

nærværende afhandling, som en elementær forståelse for, hvorledes revisor agerer ved 

uoverensstemmelse med virksomhedsledelsen. 

2.5.4 Udvælgelse 

Inferens er et udtryk for, at grundlaget for de foretagne studier af en mindre population siger noget 

om totalpopulationen (Andersen 2006, p. 106). For den nærværende afhandling har 

udvælgelsesmetoden være stratificeret, da empirien er baseret på en bestemt type interviewpersoner. 

Populationen er stratificeret efter bestemte typer enheder, herefter er disse enheder endt i egne 

strata, som herefter igen er benyttet til den endelige udvælgelse (Andersen 2006, p. 107). Først er 

populationslisten af revisorer i Danmark opdelt efter størrelse af revisionsvirksomheder i 

København området. Dette er afhandlingens stratificeringsvariabler. Herefter er populationen 

yderligere indskrænket til udelukkende, at indeholde statsautoriserede revisorer. Grundlaget for 

udelukkende at benytte statsautoriserede revisorer beror på, at statsautoriserede revisorer er de 

revisorer, som sidder med det overordnede ansvar og beslutningskompetencen for de enkelte 

revisioner. Derfor vil kommunikation med ledelsen og beslutninger omkring handlingsplaner og 

eventuelle modificerede påtegninger, alene træffes af denne statsautoriserede revisor. Det skal 

nævnes, at den enkelte revisor kan have modtaget bistand fra anden revisor eller ekspert, men den 

endelige konklusion og beslutning omkring påtegningen er truffet af revisoren. De enkelte strata er 

de seks udvalgte revisorer, som blandt andet er udvalgt på baggrund af personens anciennitet og 

beslutningskompetence som revisor. Yderligere er udvælgelsen baseret på, at udvælge revisorer 

som reviderer store internationale virksomheder, samt revisorer som udelukkende reviderer mindre 

revisionspligtige virksomheder. Dette er gjort med ønske om, at ramme forskellige synspunkter. 

Antallet af udvalgte revisorer fra de forskellige revisionsvirksomheder er proportionalt udvalgt, og 

derfor baseret på størrelsen af revisionsvirksomheden (Andersen 2006, p. 107). 
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Interviewundersøgelserne er baseret på revisorer fra tre revisionsvirksomheder, udvalgt efter 

ovenstående ønske om, at interviewe revisorer med forskellige erfaringer, baseret på størrelsen af 

virksomheden som revideres. En af de udvalgte revisionsvirksomheder er et af ’The Big 4’, hvor 

revisorer med kendskab til store internationale virksomheder er fundet. De resterende to udvalgte 

revisionsvirksomheder, er tilfældigt udvalgt. 

2.5.5 Primære data 

2.5.5.1 Interview 

Forskningsinterview betegnes som en særlig form for samtale (Kvale 1998, p. 31). Interviews er 

forbundet med forskellige former for reflektionsniveauer vedrørende samtalens form og indhold. De 

i den nærværende afhandling foretagne interviews karakteriseres som professionelle interviews 

(Kvale 1998, p. 31). Disse professionelle interviews gennemføres efter nogle systematiske 

spørgeteknikker, samt refleksioner over formål og form af de enkelte interviews. Der er tale om 

emnets lov og ikke den enkelte persons vilje, som er afgørende for interviewet (Kvale 1998, p. 32). 

Formålet med det kvalitative forskningsinterview er, at forstå temaer i den daglige verden, ud fra 

interviewpersonernes eget perspektiv (Kvale 1998, p. 38). Der er derved tale om en tæt 

sammenhæng til hverdagssamtale, men hvor det professionelle interview forudsætter en særlig 

tilgang og spørgeteknik. Formålet med det kvalitative forskningsinterview kan derved forklares ved 

beskrivelser af den interviewedes livsverden, med henblik på senere fortolkninger heraf (Kvale 

1998, p. 41). Livsverden er et udtryk for de temaer, som den interviewede oplever. 

Forskningsinterviewet er alene baseret på, at få et nuanceret billede af de beskrivelser, som den 

interviewede fremfører (Kvale 1998, p. 43). Det er de ufortolkede beskrivelser, som intervieweren 

søger at indhente.  Interviewpersonen, her revisorer, beskriver så præcist som muligt, hvad denne 

føler, og hvordan personen har handlet. Herefter er det intervieweren, her forfatterne, som skal 

fange disse beskrivelser og derfra vurdere og konkludere. Det kvalitative forskningsinterview søger 

en beskrivelse af specifikke situationer i den interviewedes verden og derudover generelle 

opfattelser, som den enkelte interviewede måtte have til emnet omkring revisors kommunikation 

(Kvale 1998, p. 44). Interviews, der foretages af forskellige interviewere, men som har den samme 

interviewguide, kan variere i henhold til sensitivitet over for viden om temaet (Kvale 1998, p. 45). I 

nærværende afhandling er det derfor fastlagt, at samtlige interviews afholdes af begge forfattere 

således, at de afholdte interviews har samme form og grundlag til brug for analysen. Derudover er 

der ingen standardiserede spørgsmål, men alene fokus på, at hvert enkelt interview aflægges som en 
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åben dialog. Der er udarbejdet kontrolspørgsmål til alle interviews, for at kunne sikre, at de 

interviewede får berørt alle væsentlige aspekter, samt får belyst alle generelle opfattelser. 

2.5.5.2 Interviewundersøgelsens syv stadier 

En af fordelene ved et kvalitativt forskningsinterview er den åbenhed og fleksibilitet, der gør sig 

gældende mellem intervieweren og den interviewede. Interviewet er ustandardiseret, men alligevel 

metodologisk i form af antallet af interviews, at optage interviews, transskribering samt analysere 

(Kvale 1998, p. 92). Metoderne til et kvalitativt forskningsinterview forløber gennem syv stadier, 

tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering. Disse syv 

stadier gennemgås nedenfor.  

Tematisering – teoretisk gennemgang 

Tematisering er et udtryk for selve formålet med undersøgelsen. Her er det vigtigt, at intervieweren 

beskriver det emne, der skal undersøges før interviewet påbegyndes. Der er derved tale om 

begrebsafklaring af det undersøgte tema og formulering af forskningsspørgsmål (Kvale 1998, p. 

99).  De centrale elementer i tematisering er derfor hvilket emne, der skal undersøges, hvad 

formålet med undersøgelsen er, samt hvordan intervieweren ønsker at skaffe den tilsigtede viden. 

Det essentielle er, at intervieweren har den fornødne viden indenfor det emne, som skal indgå i 

samtalerne. Der er tale om to former for interviews, de eksplorative og de hypoteseafprøvede. Et 

eksplorativt interview er åbent og kun lidt struktureret, hvor intervieweren forfølger den 

interviewedes svar samt søger yderligere information omkring nye vinkler på emnet (Kvale 1998, p. 

104). Interviews, der tester hypoteser, er mere baseret på analytiske sammenligninger mellem 

forskellige grupper, hvori hypoteser efterprøves.  

Hovedformålet med et interview kan enten være empirisk eller teoretisk (Kvale 1998, p. 105). 

Enten foretages undersøgelsen for at indsamle empirisk information, eller for at efterprøve en teori. 

Tematisering – anvendt i afhandling 

I den nærværende afhandling er de foretagne interviews som udgangspunkt karakteriseret som 

eksplorative interviews, da formålet er, at afholde et ikke-struktureret interview, hvor de 

interviewedes svar forfølges og analyseres. Der analyseres på baggrund af det problemkompleks, 

der har været gældende mellem revisor og ledelsen, som den enkelte interviewede har siddet med, 

idet afhandlingen ønsker at belyse, hvordan revisor faktisk agerer. Under de foretagne interviews er 

der, hvor det er fundet nødvendigt og relevant, opstillet hypoteser, hvilket benyttes til, at få de 
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interviewede revisorer til at beskrive generelle situationer som kan opstå under kommunikation med 

virksomhedsledelsen.  

Ovenstående fremgangsmåde er valgt for at få de interviewede til at klarlægge revisors 

kommunikation, ved først at tage udgangspunkt i revisors egne erfaringer, og derefter få den 

adspurgte til at diskutere en mere generel holdning til kommunikationen med ledelsen.  

Designstadiet – teoretisk gennemgang 

Designstadiet i et interview består af, at planlægge og forberede procedurerne, hvormed 

interviewene og dermed indsamlingen af den tilsigtede viden foretages. Det essentielle er herved, at 

holde sig målet for øje allerede under begyndelsen af undersøgelsen. Målet skal benyttes til, at 

opsætte retningslinjerne gennem alle stadier og skal være rettesnor for de beslutninger, som træffes 

undervejs (Kvale 1998, p. 106). Kvaliteten af de enkelte interviews skal være konsekvent gennem 

samtlige afholdte interviews, og der bør derfor foretages en række kontrolspørgsmål under hvert 

interview for at validere svarerne. Undervejs kan intervieweren blive klogere, og forståelsen af 

emnet kan udvides og ændres fra start til slut. Dette er en af fordelene ved de eksplorerende 

interviews, hvor intervieweren opdager nye dimensioner af emnet (Kvale 1998, p. 107).  

Etik er et vigtigt element i et interview, især i tilfælde af, at forskeren i forvejen har kendskab til de 

moralske spørgsmål, der måtte være gældende (Kvale 1998, p. 116). Etik er et spørgsmål om, at der 

under planlægning af interviewene er taget stilling til informeret samtykke, fortrolighed og 

konsekvenser. Informeret samtykke er et udtryk for, at de interviewede informeres omkring formål 

og design af undersøgelsen. Fortrolighed er et udtryk for de private data, der kan identificere 

interviewpersonerne. Det er her essentielt for interviewerne at sørge for, at disse fortrolige data ikke 

bliver rapporteret (Kvale 1998, p. 120).  

Designstadiet – anvendt i afhandling 

I nærværende afhandling er der udarbejdet en fortrolighedserklæring til brug for de foretagne 

interviews
3
. Derudover, vil der i de transskriberede interviews samt i anvendelsen af de foretagne 

interviews i analysen, kun henvise til henholdsvis Revisor 1, Revisor 2 mv. Der er endvidere ikke 

mulighed for at identificere den enkelte virksomhed og/eller ledelse. I tilfælde af, at den 

interviewede revisor siger et navn eller henviser til en virksomhed, da har vi i transskriberingen 

udeladt navnet og i stedet skrevet ”NN” (anonym person/virksomhed). 

                                                 
3
 Se vedhæftede template på fortrolighedserklæring som er udfyldt og underskrevet af alle parter, jf. bilag 2. 
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Interview – teoretisk gennemgang 

Halvstrukturerede interviews er interviews, hvor en række temaer såvel som spørgsmål bliver 

afdækket. Under denne form for interviews hersker en åbenhed om løbende ændringer af 

spørgsmålene samt rækkefølgen af disse. Dette gøres for, at bevare en åben dialog og derigennem at 

kunne forfølge de svar som interviewpersoner giver (Kvale 1998, p. 129). Forskningsinterviewet 

skal derfor anses som en menneskelig interaktion, hvor viden udvikles gennem dialog. Det er derfor 

vigtigt for intervieweren, at etablere en atmosfære hvor interviewpersonen føler sig tryg nok til, at 

kunne tale åbent og ærligt om de oplevelser og det tema, som interviewet er baseret på. Det er 

derfor essentielt, at intervieweren har forberedt interviewet effektivt således, at interaktionen og 

dermed resultatet af det enkelte interview bliver brugbart. Derfor bør intervieweren allerede inden 

de afholdte interviews, have overvejet hvordan interviewene bør analyseres, hvordan resultaterne 

skal verificeres samt rapporteres (Kvale 1998, p. 131). 

Interview – anvendt i afhandling 

I nærværende afhandling har forventningerne til de foretagne interviews været, at afholde en 

spontan interviewproces, for at imødekomme spontane og uventede svar fra de interviewede. For at 

gøre den efterfølgende analyse af interviewene mere sammenlignelige er en række 

kontrolspørgsmål fastlagt. Afhandlingens empiri skal alene baseres på de foretagne interviews, 

hvorfor de enkelte interviews skal planlægges og forberedes, og dernæst skal dialogen under 

interviewet være åben. Analysen er derefter baseret på de nøglefaktorer, som de enkelte interviews 

har givet svar på.  

Transskribering – teoretisk gennemgang 

Dokumentation af de foretagne interviews kan blandt andet foretages ved båndoptagede interviews 

således, at intervieweren kan koncentrere sig om interviewets emne. Analysen af de båndede 

interviews foretages på baggrund af den transskribering, som udarbejdes efter hvert overstået 

interview. Det er her vigtigt at fastslå, at det transskriberede materiale ikke er de faste empiriske 

data i projektet. Transskribering er alene en kunstig konstruktion fra en mundtlig til skriftlig 

kommunikationsform (Kvale 1998, p. 163). Reliabiliteten af transskribering kan derfor diskuteres, 

da der ofte viser sig en hvis usammenhæng mellem det transskriberede og det båndede interview. 

Medtagne pauser og tvivl hos den interviewede gør det lettere, at formidle meningen med den 

interviewedes historie i analysen (Kvale 1998, p. 166). 
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Transskribering – anvendt i afhandling 

I nærværende afhandling er fremgangsmåden at optage interviewene samt efterfølgende 

transskribering heraf. Dette er valgt for, at kunne notere en ordret gengivelse af interviewet og først 

efterfølgende at analysere på det nedskrevne. Såfremt den enkelte interviewede revisor ikke ønsker, 

at deres interview bliver båndet, da vil et referat blive udarbejdet på baggrund af stikord indsamlet 

under interviewet. Referatet vil på baggrund heraf ikke blive så struktureret og flydende som 

transskriberingen, men de væsentlige emner og kommentarer vil fremgå.  

Etisk set, da skal interviewpersonen beskyttes, og følsomme emner og holdninger skal 

transskriberes med fortrolighed for øje. De benyttede bånd til de foretagne interviews bliver 

opbevaret hensigtsmæssig, og når disse ikke længere bruges, da vil disse bliver destrueret.  

Analyse – teoretisk gennemgang 

Analysen af de transskriberede interviews er en fortolkning af de temaer, som interviewpersonerne 

er blevet stillet overfor, og som de har beskrevet ud fra deres livsverden. Som analyseværktøj findes 

der en række metoder, der kan benyttes, herunder meningskondensering, meningskategorisering, 

narrativ strukturering, meningsfortolkning samt skabelse af mening gennem ad hoc-metoder (Kvale 

1998, p. 190-191). Disse fem metoder vil ikke blive gennemgået i detaljer i dette afsnit, men alene 

metoderne meningskondensering og skabelse af mening ad hoc er udvalgte analysemetoder i 

nærværende afhandling. Meningskondensering er en metode, som giver udtryk for, at 

interviewpersonens meninger og holdninger fattes til korte udsagn, hvor hovedbetydningen af det 

der er sagt omformuleres, og benyttes i en større sammenhæng i analysen (Kvale 1998, p. 190). To 

interviewere ser det samme interview på forskellige måder, hvorfor to interviewere derved kan give 

en hvis kontrol af interviewerreliabilitet (Kvale 1998, p. 202). 

Analyse – anvendt i afhandling 

Der vil i analysen, ud fra ovenstående metode, benyttes de betydningsemner og anvendelser af 

temaer, som de enkelte interviewede har beskrevet. Skabelse af mening ad hoc fremstår, som den 

mest anvendelige metode for analysen. De transskriberede interviews gennemgås først, og dernæst 

benyttes få og essentielle passager fra de enkelte interviews. Analysen undergår en kontrol i form 

af, at der i nærværende afhandling er to interviewere og dermed to personer til at foretage analysen. 

Fortolkningen af analysen indebærer en kritisk ”common sense” forståelse. Ved dette menes, at 

intervieweren forholder sig kritisk til hvad der siges, men også på hvordan beskrivelser og 
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forklaringer fremlægges af den interviewede. Dernæst er en teoretisk forståelse af temaet vigtigt at 

holde sig for øje. For at intervieweren kan være kritisk, er det nødvendigt, at denne besidder en 

teoretisk forståelse for temaet. I afhandlingen har de interviewede samme teoretiske baggrund som 

interviewerne, hvorfor der er en fælles teoretisk forståelse af begreber og temaer.  

Rapportering  

Rapporteringen af forskningsrapporten, her afhandlingen, giver anledning til en række overvejelser. 

Som tidligere skrevet, da skal der i nærværende afhandling, forud for de foretagne interviews, 

foreligge en klar accept fra de interviewede således, at udgivelsen af deres interviews ikke 

overskrider nogle etiske regler (Kvale 1998, p. 250). Fortrolighed er ligeledes tidligere beskrevet i 

flere sammenhænge, men ikke desto mindre et vigtigt aspekt i en afhandling som denne. Derfor er 

det en målsætning, før og under forestående forskning, at der konsekvent er fokus på de aspekter, 

der måtte have indflydelse på afhandlingen og personer benyttet hertil (Kvale 1998, p. 252).  

2.5.6 Revisionsmateriale 

I forbindelse med nærværende afhandling og analyse af de foretagne interviews, er 

revisionsprotokoller, årsregnskaber samt andet relevant revisionsdokumentation vedrørende den 

faktiske uoverensstemmelse som interviewet har taget udgangspunkt i, gennemgået i det omfang 

materialet var tilgængeligt. Vores henblik med denne dataindsamling, har alene været i form af 

forberedelse til de foretagne interviews. Derudover benyttes grunddata i den efterfølgende analyse 

og fortolkning. Revisionsmaterialet er fortroligt, hvorfor der i nærværende afhandling ikke 

foreligger en kopi af det indhentede.  

2.5.7 Databehandling 

I denne afhandling er der taget udgangspunkt i allerede nedskrevet teori. Både teori som beskriver 

grundforståelsen for revisors arbejde, ansvar og kommunikation, og i stor grad den nedskrevne teori 

omkring kommunikation mellem ledelse og revisor. Den sidstnævnte teori er baseret på allerede 

foretagne interviews og undersøgelser. Disse undersøgelser benyttes i denne afhandling som en del 

af grundforståelsen for, hvorledes revisor og ledelsen kommunikerer med hinanden
4
.  

                                                 
4
 Der henvises endvidere til afsnittet omkring kildekritik vedrørende de udfordringer, der har været ved at benytte disse 

undersøgelser og interviews som grundlag for denne afhandling. 
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2.5.7.1 Sekundære data og kildekritik 

I nærværende afhandling er der anvendt to typer af sekundære data, eksterne kilder og interne 

kilder. De eksterne kilder er retskilder, herunder ISA samt faglitteratur og artikler relevant for 

området. Som udgangspunkt er den indsamlede data nutidsrelevant og af nyere dato, herunder 

lovgivning, ISA mv. Dog er en række artikler og grundteorien bag revision og forhandlingsteknik af 

ældre dato. Grunden til, at denne teori er udvalgt på trods af alderen, skyldes anvendeligheden til 

brug for afhandlingen, og er derudover som udgangspunkt den mest korrekte teori.  

Lovgivningen, herunder bekendtgørelser og cirkulærer er udarbejdet af offentlige myndigheder. 

Den i afhandlingen anvendte lovgivning er den gældende lovgivning, hvorfor denne anses som 

værende valid og objektiv.  

De anvendte ISA’er er den danske oversættelse af Internationale Standarder om Revision og 

Kvalitetsstyring, udgivet på engelsk af IFAC
5
. Oversættelsen kan indeholde fortolkninger og 

ordbrug, som ikke er i lighed med originalsproget, men disse anses som værende objektive og 

valide, da oversættelsen er foretaget af FSR. 

Den anvendte faglitteratur og artiklerne benyttet i afhandlingen, anses som objektive, valide og 

pålidelige. Både faglitteratur og artikler er original teori, hvorfor risikoen for fejlagtige 

fortolkninger og oversættelser er minimeret. Det gælder for både faglitteratur samt for artiklerne, at 

disse indeholder subjektive vurderinger fra de respektive forfattere. Dette anses dog ikke for 

værende af betydelig karakter i relation til denne afhandling, men der er taget højde herfor ved 

gennemgang af litteraturen. 

Den anden type kilde af sekundære data, som er benyttet i afhandlingen, er interne kilder. De 

interne kilder består af revisionsdokumentation udleveret fra de interviewede revisorer. 

Revisionsdokumentationen er udarbejdet af de interviewede revisorer, og er udarbejdet med det 

formål, at dokumentere det af revisorens udførte arbejde. Det modtaget revisionsdokumentation 

vurderes egnet som sekundære data, idet det understøtter revisors tanker og handlinger i forbindelse 

med revisionen og uoverensstemmelsen, der er grundlag for vores interviews. 

                                                 
5
 IFAC står for International Federation for Accountants.  
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2.5.7.2 Primære data og kildekritik 

 Det primære datagrundlag er indsamlet ved interviews af fagkyndige personer. Interviewene er 

foretaget som grundlag for analysen i nærværende afhandling. Interviewene er udarbejdet alene på 

baggrund af de respektive personers egen verden, og den pågældende situation, som de har været i. 

Der er derfor som udgangspunkt ingen tænkte eller opdigtede eksempler, som interviewpersonerne 

skal tage stilling til. Interviews er alene baseret på subjektive holdninger. Revisor kan derfor omtale 

den berørte situation alene ud fra sin egen vurdering, og ingen kritisk stillingstagen fra ledelsen 

bliver belyst. En kritik af de afholdte interviews er, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse 

mellem interviewepersonens hukommelse og faktiske begivenheder, samt at interviewpersonen kan 

have en tendens til, at udfylde ”huller” i sin hukommelse med bonus pater argumenter.  

De i afhandlingen foretagne interviews har taget udgangspunkt i situationer, som de enkelte 

revisorer selv har valgt. Kritikken heraf er, at revisorerne kan tænkes at have udvalgt en situation, 

hvis udfald ikke afspejler de interviewedes generelle kommunikationsproces. Herunder forstået, at 

der er risiko for, at der bliver valgt en situation som er enkeltstående. En yderligere kritik af denne 

fremgangsmåde er, at revisor med udgangspunkt i en selvvalgt kommunikationsproces, får 

fremstillet sig selv i et bedre lys, end hvad der måske er tilfældet når den samme revisor taler 

generelt om kommunikation med ledelsen.  

Afhandlingen tager alene udgangspunkt i, hvorledes revisor agerer i situationer, hvor der opstår 

uoverensstemmelse med ledelsen. Der ønskes derfor udelukkende at holde fokus på revisors 

metoder, forklaringer og beskrivelser, hvorfor virksomhedens og herunder ledelsens synspunkter 

ikke vil blive belyst. Ved kun at fokusere på revisors synspunkter, er det revisors fortolkning af 

situationen og ikke den faktiske tovejskommunikation, herunder ledelsens fortolkning af 

situationen, som bliver belyst. Da det har vist sig, som også tidligere nævnt, at det ofte er revisor, 

som initierer forhandlingsprocessen, tager afhandlingen alene udgangspunkt i revisors opfattelse af 

den pågældende uoverensstemmelse.  

Analysen i nærværende afhandling vil indeholde forfatternes subjektive vurderinger, baseret på de 

foretagne interviews og analyser foretaget i afhandlingen. 

2.5.8 Målgruppe 

Målgruppen, som afhandlingen henvender sig til, er primært revisorer samt personer, som ønsker et 

nærmere kendskab til revisors håndtering af kommunikation mellem revisor og 
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virksomhedsledelsen. Herunder kan det være relevant, for samme målgruppe, at stifte kendskab til 

analysen af revisors håndtering, af de mange praktiske problemstillinger, som opstår ved 

kommunikation med ledelsen. 

Teoretisk del  

I nedenstående afsnit er det teoretiske grundlag for revision beskrevet.  

Kapitlet er en nødvendig grundteoretisk forståelse for det ansvar revisor besidder og giver en 

forståelse for, hvorfor revisor agerer, som han gør. Grundteorien er i nærværende afhandling 

benyttet til, at belyse grundlaget for en kommunikation mellem revisor og virksomhedsledelse.  

3. Revisionsteori, herunder grundlaget for revision 

3.1 Principal-agentteori 

Forholdet mellem principal og agent opstår, når principalen får agenten til at udarbejde information 

på vegne af principalen. Ansvaret, som agenten påtager sig, indeholder en form for autorisation til 

at træffe beslutninger på principalens vegne. Dette betyder, at principalen skal stole tilstrækkeligt på 

agenten til, at de rigtige beslutninger træffes. Konflikten mellem principal og agent fremkommer af, 

at principalen ikke stoler på agenten, grundet den informationsasymmetri og de modstridende 

motiver, som de to parter besidder. (Larsen 1996, p. 37) 

Agenten har ofte andre motiver, end hvad der er i principalens bedste interesse. Disse motiver kan 

bl.a. forklares ved situationer, hvor agenten er resultataflønnet, hvor risikoen for resultatpåvirkning 

opstår. Agenten har derved en tendens til, at være mere optimistisk omkring de økonomiske 

situationer og aspekter end hvad principalen er.  Dette kan lede til, at agenten agerer mere 

risikoavers end principalen ville gøre. Denne usikkerhed, som opstår af differentierede motiver for 

selskabets økonomi, og den informationsasymmetri, som forefindes mellem agenten og principalen, 

fører til et behov for større sikkerhed for principalen. For at principalen kan stole på agenten, kan 

der foretages en række tiltag, f.eks. kan principalen betale en ekstern ekspert, f.eks. en uafhængig 

revisor, som kontrollerer agentens arbejde, og derved give principalen en sikkerhed for selskabets 

økonomiske situation. Selvom revision kan være omkostningstung, er dette en produktiv løsning for 

principalen, da revisionen giver principalen muligheden for løbende, at optimere kontrakterne med 

agenten. (Larsen 1996, p. 38) 
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For agentens synspunkt er der ligeledes fordele ved, at principalen vælger en revisor til at 

kvalitetssikre agentens arbejde. Aflønningen af agenten vil i mange tilfælde være baseret på 

baggrund af principalens forventede risiko for, at der kan opleves tab som følge af agentens 

handlinger. I tilfælde af, at en revisor ikke kvalitetssikrer og kontrollerer den angivne information, 

da vil agenten alene straffes på grundlag af den risiko, som principalen løber. Denne straf vil 

agenten naturligvis forsøge at minimere, hvorfor den foretagne revision, og dermed kontrol af 

agentens handlinger tilgodeses samtidig med, at den rapporterer agentens handlinger. (Larsen 1996, 

p. 38) 

På samme måde som revision bibringer både principalen og agenten sikkerhed for den udarbejdede 

information, da bibringer revisionen en sikkerhed til offentligheden, da revisoren påtegner 

årsregnskabet. Virksomhedens eksterne interessenter har, på lige vilkår med de interne 

interessenter, behov for kvalitetssikring og kontrol af virksomhedens informationer. De eksterne 

interessenter ønsker en sikkerhed for, at forvaltningen af deres ressourcer foretages optimalt, hvilket 

kun kan lykkes såfremt, at de har adgang til pålidelig finansiel information.  

3.2 Revisors rolle 

Efter Revisorlovens § 16 er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor står på den ene side 

med en tavshedspligt og på den anden side med en rapporteringspligt. Det er herved uundgåeligt, at 

der til tider opstår uoverensstemmelser mellem revisors hensyn til klientens virksomhed, og på den 

anden side regnskabsbrugernes behov for information. Udover det elementære forhold at revisor 

skal udvise god revisionsskik og følge de etiske retningslinjer, er revisors arbejde reguleret både 

ved dansk lov og ved de internationale revisionsstandarder.  

Målet med revision af et årsregnskab er, at revisor bliver i stand til at udtale sig om, hvorvidt 

årsregnskabet, i al væsentlighed, er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme, jf. ISA 200. Når revisor påtegner et årsregnskab, afgiver revisor 

en erklæring med høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

Revisionsprocessen skaber først værdi for de enkelte regnskabsbrugere, når en uafhængig person 

påtegner årsregnskabet, idet årsregnskabets brugere ikke selv har mulighed for at kunne verificere, 

om oplysningerne i årsregnskabet afspejler virkeligheden af virksomhedens økonomi. (Füchsel, 

Gath, Lagsted, Skovby 2010, p. 38) 
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Et vigtigt led i forhold til at kunne sikre en pålidelig revision og tillid til revisors arbejde, og dermed 

sikre, at interessenternes forventninger tilgodeses, er revisors uafhængighed, reguleret efter RL § 

24. Formålet med uafhængighed er, at revisor skal opdage, kontrollere og minimere de trusler der 

måtte opstå. Pålideligheden af revisors arbejde er nødvendig for, at interessenterne kan stole på 

revisors udførte arbejde, som også beskrevet under principal-agentteorien. Lovgivning og etiske 

regler sørger for, at definere revisors uafhængighed (Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 20). 

Efter revisorloven baseres revisors uafhængighed på den rolle, revisor bestrider som offentlighedens 

tillidsrepræsentant (RL § 16). 

3.3 Revisors ansvar 

Revisorer kan blive erstatningsansvarlige såfremt, at de ikke udfører deres arbejde på en rimelig og 

forsvarlig måde, jf. SEL § 361. Der er ikke i revisorloven nedskrevet nogen erstatningsregler, men 

revisors ansvar, herunder uafhængighed, rettigheder og pligter er beskrevet. Revisors 

erstatningsansvar følger de almindelige erstatningsregler.  

I forbindelse med revisors ansvar er det vigtigt at holde sig for øje, at dette ansvar kun gælder i 

situationer, hvor revisor er erklæringsafgivende, jf. RL § 1, stk. 2. Kun i tilfælde af, at revisor, efter 

RL § 16, stk. 1, er offentlighedens tillidsrepræsentant og dermed er underlagt kravet om god 

revisionsskik, er der tale om et egentligt ansvar. Hertil skal det nævnes, at nok er revisor underlagt 

revisorlovgivningen, når der afgives en erklæring, men det er hertil relevant at nævne, at revisor har 

et ansvar overfor klienten (Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 254).  

Erstatningsansvaret og bedømmelsen heraf, vurderes på baggrund af den omhu og faglige 

dygtighed, som der med rimelighed kan forlanges af revisorer
6
 (Langsted, Andersen, Kiertzner 

2008, p. 253). Revisors ansvar, eller professionsansvaret som det også kaldes, bedømmes efter en 

faglig diskussion, hvor det besluttes hvorvidt en given situation er løst mest optimal. Her er der især 

fokus på, om løsningen har været forsvarlig.  

Som udgangspunkt bør revisorer kun påtage sig opgaver, som de kan løse rent professionelt. 

Ansvaret for den pågældende opgave skal kunne løses med de uddannelsesmæssige kompetencer, 

den enkelte revisor har tillært sig, og som den pågældende revisor mestrer (Langsted, Andersen, 

Kiertzner 2008, p. 255).   

                                                 
6
 Der refereres her til en bonus pater revisor. 
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Påtegningen er, som også tidligere beskrevet, et meddelelsesmiddel til omverden omkring revisors 

udførte arbejde. Regnskabslæser bruger derved påtegningen til at opstille forventninger til revisors 

kontrol af årsregnskabet (Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 297). Som der også senere bliver 

nævnt under afsnit 4.4 vedrørende revisionspåtegning, da skal der i konklusionen oplyses, hvorvidt 

årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling 

samt resultat. Derved må det antages, at påtegningen udgør en garanti for hvorvidt, årsregnskabet er 

korrekt og pålidelig (Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 297).  

3.3.1 Ledelsens ansvar 

Omfanget og karakteren af det arbejde, som revisor udfører for en klient, er dokumenteret i en 

skriftlig revisionsaftale
7
. Den øverste ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den øverste ledelse har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som anses som værende nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Det er virksomhedens eget ansvar at implementere en 

hensigtsmæssig intern kontrol, jf. SEL § 115, stk. 1, nr. 2. Skulle der opstå fejl i årsregnskabet på 

baggrund af mangler ved de interne kontroller, da vil revisor ikke blive holdt erstatningsansvarlig 

(Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 292). Dog er det revisors opgave at påse, hvorvidt den 

interne kontrol er betryggende og dermed påpege eventuelle svagheder.  

3.3.2 Væsentlighed 

Revisors konklusion er ingen garanti for, at årsregnskabet ikke er uden bevidst fejlinformation. 

Revisionen tilrettelægges således, at risikoen for, at den fejlinformation, som indgår i årsregnskabet, 

minimeres. Hvad der anses som værende væsentligt, afgøres i det konkrete tilfælde, da der ikke 

findes specifik lovmæssig regulering. ISA 320 omhandler væsentlighed ved planlægning og 

udførelse af en revision, og væsentlighed beskrives heri således: 

”Målet med en revision af regnskaber er, at sætte revisor i stand til, at udtrykke en konklusion om, 

hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme.” 

Det forholder sig således, efter ISA 320, at såfremt ledelsen afviser at ændre årsregnskabet således, 

at revisor kan konkludere, at summen af ikke korrigerede fejlinformationer ikke er væsentlige, da 

skal revisor overveje en passende modifikation af revisionspåtegningen. Dog er det vigtigt, at 

                                                 
7
 Se nærmere herom i afsnittet omkring aftalebrev, jf. afsnit 3.3 



 

20 

 

revisor kommunikerer fejlen rettidigt til et passende ledelsesniveau, samt overvejer om fejlen skal 

rapporteres til virksomhedens øverste ledelse, jf. ISA 260. 

3.3.3 Forventningskløft 

Offentligheden skal have tillid til revisor, og det arbejde som revisor udfører. Når der opstår 

uoverensstemmelser mellem det offentligheden forventer at revisor gør, og det revisor skal gøre for 

at leve op til god revisionsskik, er der tale om en forventningskløft. Selvom revisor overholder 

samtlige regelsæt og reguleringer vedrørende god revisionsskik, da kan rollen som offentlighedens 

tillidsrepræsentant undergraves, såfremt forventningerne til revisors arbejde er urimelige eller 

uberettigede (Bøg, Kiertzner 2010, p. 14). For at revisionen bliver omkostningseffektiv, er revisors 

arbejde primært baseret på stikprøver og forespørgsler, hvorfor revisor ikke kan afgive en erklæring 

med absolut sikkerhed, men kun med høj grad af sikkerhed. 

Forventningskløften kan opdeles i en rimelighedskløft og en præsentationskløft. 

Rimelighedskløften er et udtryk for uoverensstemmelser mellem forventningerne til revisors 

arbejde, og hvad der rimeligt kan forventes, hvor præsentationskløften handler om offentlighedens 

opfattelse af det arbejde, som revisor rent faktisk har udført (Bøg, Kiertzner 2010, p. 15).  

3.4 Delkonklusion 

Behovet for revision opstår, fordi virksomhedsejerne (principalen) har et behov for, at kontrollere 

ledelsen (agenten). Virksomhedsejerne er nødsaget til at sikre, at ledelsen varetager ejernes bedste 

interesse og dermed ikke forsøger at tilgodese egne interesser.  

For at revisors arbejde kan anses som værende af objektiv karakter, da er revisor forpligtet til, at 

være uafhængig. Derudover er revisors ansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant medvirkende 

til, at det ikke kun er virksomhedsejernes interesser som tilgodeses. Revisor er forpligtet til, at sikre 

en pålidelig revision, og derved tilgodese, ikke blot ejerne og ledelsen, men alle de interessenter 

virksomhedens regnskab er stilet imod.  

Ansvaret baseres på de krav og reguleringer, men også forventninger, som både virksomheden og 

offentligheden har. Revisors ansvar kan dog ikke stå alene. Ledelsen har et ansvar for, at regnskabet 

er retvisende, og at de interne kontroller er implementeret tilstrækkeligt. 

Revisors ansvar og rolle baseres, som også nævnt ovenfor, på de forventninger som både ejerne og 

offentligheden har. Revision giver en fundamental sikkerhed for, at de finansielle informationer i 
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årsregnskabet viser et retvisende billede. Revision har derfor tidligere været, og vil i fremtiden 

være, en nøglefaktor for virksomhedernes regnskabsaflæggelse og interne økonomistyring.  

Forventningskløften opstår, fordi ejerne ikke ved, hvad revisor laver. Opfattelsen af revisors ansvar 

er for en ejer ofte ikke den samme, som den opfattelse revisor har.  

4. Revisors kommunikation  

4.1 Kommunikation med virksomhedens øverste ledelse (ISA 260) 

ISA 260 beskriver grundprincipperne i tovejskommunikation mellem revisor og den øverste 

ledelse
8
. Kommunikation medvirker til, at både revisor og ledelse kan forstå de forhold, der er 

nødvendige og vigtige for revisionen. På denne måde bliver revisionen mere konstruktiv og effektiv 

samtidig med, at revisors uafhængighed bibeholdes. Ansvaret for den konstruktive kommunikation 

beror ikke alene på revisoren, det er i lige så stor grad ledelsens ansvar rettidigt at kommunikere 

væsentlige forhold til revisoren. 

Revisor skal kommunikere klart til den øverste ledelse, herunder sikre en passende tidsmæssig 

placering af revisionen. Dette foretages ved, at udarbejde et aftalebrev som både den øverste ledelse 

og revisoren skal underskrive
9
. Dernæst er det essentielt for revisoren, at indhente alt nødvendig 

information fra ledelsen samt viderebringe informationer og observationer til den øverste ledelse.  

ISA 260 omtaler, at revisor er underlagt en række krav for, at kunne foretage en konstruktiv 

tovejskommunikation med den øverste samt virksomhedsledelsen. Først og fremmest er det 

essentielt, at revisor afgør, hvilke personer som er passende at kommunikere med. I tilfælde af, at 

revisor vælger at kommunikere et forhold med en undergruppe til den øverste ledelse, da skal 

revisor fastslå, om der måtte være behov for, at kommunikere forholdet videre op til den øverste 

ledelse. 

De forhold, som er væsentlige at kommunikere til ledelsen, er bl.a. revisors holdning til betydelige 

aspekter af virksomhedens regnskabsprincipper, herunder regnskabsmæssige skøn. Herudover er 

betydelige vanskeligheder og forhold, som revisor har identificeret under revisionen, ligeledes 

væsentlige at få kommunikeret til ledelsen.  

                                                 
8
 Den øverste ledelse beskrives via ISA’erne som de personer, der har ansvaret for at føre tilsyn med en virksomheds 

strategiske styring. Den daglige ledelse er de personer der har det ledelsesmæssige ansvar for udførelsen af 

virksomhedens aktiviteter (FSR 2011, side 186). 
9
 Se nærmere beskrivelse af aftalebrev under afsnit 4.3 
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Hele kommunikationsprocessen er nødvendig for revisor at prioritere. Først og fremmest er der tale 

om, at revisor skal have etableret kommunikationsprocessen med den øverste ledelse, herunder 

ansvarsfordeling, tidsmæssig placering af revisionen mv.  Dernæst er kommunikationsformen vigtig 

at få fastlagt. I tilfælde af, at den mundtlige kommunikation med ledelsen ikke er tilstrækkelig, da er 

det nødvendigt, at få noteret de væsentlige forhold skriftligt. Revisor skal sørge for, at 

kommunikationen til ledelsen bliver foretaget rettidigt, hvilket giver ledelsen en bedre forståelse af 

revisors arbejde, samt giver revisor en bedre forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Det 

rette tidspunkt for kommunikationen vil afhænge af omstændighederne i den opgave, som revisor 

skal bistå med. Kommunikation skal ske rettidigt, således at forhold identificeret under 

planlægningsfasen ikke først kommunikeres med ledelsen ved revisionspåtegningens underskrift. 

Revisor kan optimere revisionen og samarbejdet med ledelsen, samt effektivisere 

afslutningsprocessen, hvis identificerede forhold er gennemgået og afsluttet med ledelsen i 

forlængelse af, at disse identificeres.  

Betydelige resultater fra revisionen skal kommunikeres med ledelsen således, at revisor kan opnå 

tilstrækkeligt revisionsbevis. Revisor har en pligt til, at få bekræftet fakta og omstændigheder, som 

vedrører specifikke transaktioner og/eller begivenheder, som måtte være relevante for den 

pågældende virksomhed. Derudover kan væsentlige regnskabsmæssige begrebsrammer være 

nødvendige at opnå enighed om. En åben og konstruktiv kommunikation om betydelige aspekter af 

virksomhedens regnskabsprincipper kan omfatte bemærkninger om, hvorvidt selskabets 

regnskabsmæssige skøn, vurderinger og behandling af anvendt regnskabspraksis er foretaget i 

årsregnskabet. Andre betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under revisionen, kan bl.a. 

omfatte forsinkelser ved ledelsens frembringelse af information, snæver tidsramme for revisionen, 

manglende tilgængelighed for informationen eller ledelsens uvilje mod at fortsætte driften. Disse 

vanskeligheder kan medvirke til, at revisor må modificere konklusionen, jf. afsnit om 

revisionspåtegning afsnit 4.4. 

Selve kommunikationsprocessen er essentiel for at oparbejde en god dialog med ledelsen. Revisors 

forventning til en tovejskommunikation skal være fastlagt, og derudover skal processen om 

iværksættelse og tilbagemelding af forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse være 

implementeret. Denne kommunikationsproces vil, alt andet lige, variere efter omstændighederne. 

Omstændigheder, som kan have indflydelse på kommunikationsprocessen, er blandt andet 

virksomhedens størrelse, struktur og kontrolmiljø, lovmæssige krav, den øverste ledelses 
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forventninger, omfanget af den løbende kontakt mellem revisor og ledelse samt om det er sket 

betydelige ændringer i sammensætningen af ledelsen.  

Skulle tovejskommunikationen mellem ledelsen og revisor ikke være tilstrækkelig, da kan revisor 

træffe en række foranstaltninger, herunder modificere konklusionen, indhente juridisk rådgivning 

om konsekvenserne eller alternativt helt fratræde opgaven (ISA 260).  

4.2 Revisors skriftlige kommunikation  

Revisor har i løbet af et regnskabsår jævnligt kontakt med ledelsen hos virksomheden, som 

revideres. Meget af denne kommunikation er uformel, og benyttes af ledelsen til at sparre med 

revisor omkring deres udfordringer. Den mere officielle kommunikation mellem revisor og ledelse 

omfatter aftalebrevet, påtegning af årsregnskabet og revisionsprotokollen.  

Revisors lovfæstede muligheder for, at kommunikere deres observationer af det udførte arbejde er 

skitseret nedenfor og vil efterfølgende blive gennemgået: 

 
 
Figur 1, Revisors kommunikationsmuligheder

10
 

4.3 Aftale om revisionsopgavers vilkår (ISA 210) 

ISA 210 stiller krav om udarbejdelses af et aftalebrev. Aftalebrevet erstatter det tidligere 

tiltrædelsesprotokollat
11

, som revisor skulle udarbejde, når revisor påtog sig revisionen af et 

årsregnskab.  

                                                 
10

 Egen tilvirkning  
11

 Med indførelsen af de internationale revisionsstandarder, udgik den tidligere danske protokolstandard RS 265. Da 

tiltrædelsesprotokollen skulle opflyde retningslinjerne i det tidligere RS 210 nu ISA 210, er tiltrædelsesprotokollen i 

dag erstattet af aftalebrevet.   
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Det er revisors ansvar, at aftale vilkårene for revisionsopgaven med virksomhedsledelsen. Det er i 

både revisors og ledelsens interesse, og samtidig et krav jf. revisionsstandarderne, at revisor 

fremsender aftalebrevet før opgaven startes, for at sikre forventningsafstemningen mellem de to 

parter, samt definere henholdsvis revisors og selskabets ansvar.  Foruden at definere aftalevilkårene, 

dokumenterer aftalebrevet også revisors accept af kundevalget, revisions mål og omfang, revisors 

ansvar samt rapporteringsform.   

4.4 Revisionspåtegning  

Revisors påtegning af årsregnskabet er revisors kommunikationsmiddel til interessenterne 

vedrørende revisors udførte arbejde. Påtegningens indhold afspejler, hvad regnskabsbrugeren kan 

forvente af den af revisors foretagne kontrol. Når revisor har afsluttet sin revision, skal denne jf. RL 

§ 19 afgive en revisionspåtegning på det reviderede årsregnskab. Jævnfør ISA 700, skal revisors 

påtegning indeholde en klar udtalelse om revisors konklusion af årsregnskabet. I 

revisionspåtegningen skal det fremgå, at det er revisors ansvar at udtrykke en konklusion om 

årsregnskabet, baseret på den udførte revision. Dette gøres for, at adskille revisors ansvar fra 

ledelsens ansvar. Ledelsens ansvar er udover udarbejdelse af årsregnskabet at sikre, at årsregnskabet 

giver et retvisende billede. Det arbejde, som revisor skal udføre ved påtegning af et årsregnskab, er 

veldefineret gennem, dels den grundlæggende begrebsramme, og dels gennem de internationale 

revisionsstandarder, som regulerer de enkelte dele af revisionsprocessen. Det fremgår yderligere af 

ISA 700, at revisor i påtegningen skal inddrage et afsnit omkring ledelsens ansvar, hvilket er med 

til, at tydeliggøre ansvarsfordelingen over for interessenterne. Dette forhold fremgår dog ikke af 

erklæringsbekendtgørelsen. Der må derfor ikke opstå tvivl omkring fordeling af revisors og 

ledelsens ansvar ved selskabets aflæggelse af årsregnskabet.  

Revisors konklusion kan være enten uden forbehold, med forbehold eller være med en afkræftende 

konklusion jf. Erkl. § 5, stk. 5. Hvis revisor ikke har været i stand til, at opnår tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis, og derfor ikke er i stand til at udtrykke konklusion om regnskabet, vil der 

gives en revisionspåtegning om, at konklusionen ikke kan afgives. Til sidst har revisor mulighed for 

at belyse nogle forhold, som ikke påvirker revisors konklusion, ved at afgive supplerende 

oplysninger.  
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4.4.1 Konklusion uden forbehold 

Hvis revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede, vil konklusionen være uden 

forbehold også kaldet en blank påtegning. Det skal jf. Erkl. § 5, stk. 3, tydeligt fremgå, hvis 

revisionen ikke har givet anledning til forbehold.  

4.4.2 Forbehold 

Som offentlighedens tillidsrepræsentant har samfundet overfor revisor en forventning om, at hvis 

der er forhold, som efter revisors opfattelse har eller kan få en væsentlig indflydelse på 

årsregnskabet, da vil revisor tage et forbehold i sin påtegning. Forbeholdssituationerne er både 

reguleret i erklæringsbekendtgørelsen og ISA 705. I Erkl. § 6, stk. 1 er der udtømmende oplistet 

årsagerne til, at der skal tages forbehold: 

 hvis revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet 

indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller 

 hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, 

at regnskabet er uden væsentlige fejl. 

Som udgangspunkt skal alle nødvendige forbehold tages, hvilket betyder, at et forbehold ikke kan 

medføre til undladelse af andre forbehold. Det fremgår af Erkl. § 6, at forbehold kan inddeles i to 

hovedkategorier. Enten kan forbehold være begrundet i uenighed med ledelsen eller være begrundet 

ved utilstrækkeligt revisionsbevis.  

Uenighed med ledelsen forekommer, når det er revisors opfattelse, at den måde ledelsen har valgt at 

udtrykke sig på i årsregnskabet, ikke er korrekt.  I de situationer hvor revisor er uenig med ledelsen 

om forhold, som f.eks. anvendt regnskabspraksis eller værdiansættelse af regnskabsposter, og denne 

uenighed har væsentlig betydning for årsregnskabet, da skal revisor afgive en konklusion med 

forbehold eller med en afkræftende konklusion. Hvis revisor ikke har været i stand til at opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og omfanget er væsentligt og gennemgribende, da har revisor 

mulighed for at afgive en påtegning, om at konklusionen ikke kan afgives, jf. Erkl. § 5, stk. 5.  

Såfremt revisor modificerer revisionspåtegningen, skal dette tydeligt fremgå i et særskilt afsnit i 

påtegningen med overskriften ”Forbehold”. Endvidere skal revisor begrunde sit forbehold, således 

modtager får en klar forståelse af forbeholdet. Ifølge erklæringsbekendtgørelsen, skal begrundelsen 

så vidt muligt indeholde en beskrivelse af den resultatmæssige virkning, som forbeholdet har på 
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årsregnskabet. I tilfælde hvor revisor tager forbehold for enkeltstående dele af årsregnskabet, vil 

revisor konkludere, at årsregnskabet, bortset fra de enkeltstående dele, er retvisende. Dette betyder, 

at regnskabsbrugeren kan stole på, at resten af årsregnskabet er retvisende.  

Nedenfor er forbeholdssituationerne, enten som følge af uenighed med ledelsen eller grundet 

utilstrækkelig revisionsbevis, oplistet.  

4.4.2.1 Retvisende billede (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 1) 

Hvis der er forhold i årsregnskabet, som medfører, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede, 

skal revisor tage forbehold. Det retvisende billede er et udtryk for korrektheden af årsregnskabets 

aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, svarende til virksomhedens soliditet og 

likviditet. Yderligere fremgår det af ÅRL § 11, at der foreligger en generalklausul om kravet til, at 

årsregnskabet skal give et retvisende billede. 

4.4.2.2 Manglende krævede oplysninger eller manglende begrundelse for udeladelse af 

oplysninger (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 2) 

Efter ÅRL § 81 kan små og mellemstore virksomheder undlade visse oplysninger i årsregnskabet, 

som f.eks. at oplyse nettoomsætningen. Såfremt et selskab ikke giver de oplysninger i 

årsregnskabet, som der kræves ifølge lovgivningen, da karakteriseres dette som en fejl, som revisor 

skal tage forbehold for
12

. Hvorvidt revisor i årsregnskabet skal oplyse om manglende oplysninger, 

fremgår af erklæringsvejledningen, med følgende:  

”Hvis f.eks. en virksomhed ikke har oplyst nettoomsætningen, og ikke opfylder betingelsen for at kunne 

undlade dette, skal det fremgå af forbeholdet, hvad nettoomsætningen er, såfremt revisor har opnået 

tilstrækkeligt revisionsbevis herom.” (Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen side 23).  

 

På baggrund af ovenstående skal revisor oplyse om nettoomsætningen, såfremt selskabet selv 

fejlagtig undlader dette. Revisor skal dog være påpasselig hermed, idet der kan komme tvivl om 

revisors uafhængighed, idet revisor i dette tilfælde både oplyser om nettoomsætningen og samtidig 

erklære sig herpå (Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 77). Det fremgår af vejledningen til 

erklæringsbekendtgørelsen, at hvis revisor giver oplysninger, som i henhold til lovgivningen skal 

oplyses, er det ikke et brud på revisors tavshedspligt. 

                                                 
12

 I tilfælde af, at omsætningen ikke er oplyst i regnskabet og revisor mener dette er forkert, da skal revisor i 

påtegningen skrive, at ledelsen ikke vil oplyse omsætningen. Dernæst skal revisor oplyse virksomhedens omsætning. 
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4.4.2.3 Utilstrækkelig oplysning om usikkerhed eller usædvanlige forhold (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 3) 

Forbehold vedrørende regnskabsmæssig usikkerhed forekommer, når revisor er uenig med ledelsen 

i omtalen omkring regnskabsmæssig usikkerhed eller usædvanlige poster. Usikkerhed vil ofte 

kunne relateres til værdiansættelsen af aktiver eller forpligtelser. Usædvanlige forhold vil ofte have 

resultatpåvirkning fra væsentlige indtægter eller omkostninger (Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 

78). 

4.4.2.4 Forudsætninger for fortsat drift er ikke opfyldt (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 4) 

Når ledelsen aflægger årsregnskabet med forudsætning om fortsat drift, skal revisor tage stilling til, 

om ledelsens forventninger til fremtiden er begrundede og realistiske. Det er revisors ansvar, at 

vurdere, hvorvidt selskabet opfylder betingelserne for fortsat drift. Hvis revisor er uenig i ledelsens 

forudsætninger, betyder dette, at årsregnskabet ifølge revisor er aflagt efter et forkert princip, også 

kendt som going concern princippet. I denne situation skal revisor tage forbehold. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at ledelsen kun nævner usikkerheden i årsregnskabet.  

Såfremt der er overvejelser omkring going concern, er det tilstrækkeligt, at revisor forsyner sin 

erklæring med en supplerende oplysning, hvori der henvises til ledelsens udtalelse af usikkerheden 

om fortsat drift. Dog skal revisor bekræfte, at han er enig i ledelsens vurdering heraf (Lunden, 

Füchsel, Thomsen 2010, p. 79).  

4.4.2.5 Forhold af betydning som ikke er tilstrækkelig oplyst (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 5) 

Ledelsen har pligt til, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra revisor, at give revisor de 

oplysninger, som er nødvendige for, at kunne revidere årsregnskabet (SEL § 149). Hvis det ikke er 

muligt for revisor, at indhente de oplysninger, som er nødvendige i forhold til at kunne revidere 

årsregnskabet, da skal revisor tage et forbehold. Det er uden betydning, om det manglende 

revisionsbevis skyldes forhold, som ikke er under virksomhedens kontrol, eller om forholdet 

skyldes selskabets ledelse (Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 82). 

4.4.2.6 Konklusionen kan ikke udtrykkes (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 6) 

Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende enten en del af eller hele regnskabet, skal 

revisor tage forbehold. Det kan for eksempel være, hvis revisor ikke kan opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis grundet bortkommen eller mangelfuldt regnskabsgrundlag (Vejledning til 

erklæringsbekendtgørelsen). 
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4.4.2.7 Aflæggelse af regnskab i strid med lovgivning (Erkl. § 6, stk. 2, nr. 7) 

Revisor skal tage forbehold, når årsregnskabet ikke opfylder lovgivningens eller andre 

bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. Det kan f.eks. være, hvis årsregnskabet er aflagt i 

strid med selskabets vedtægtsbestemmelse, særlovgivning eller andre krav til regnskabsaflæggelse 

(Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 80). Denne forbeholdsbestemmelse er en form for 

opsamlingsbestemmelse, der dækker de tilfælde, som ikke er oplistet i de seks ovennævnte punkter 

(Vejledning til erklæringsbekendtgørelsen, side 23). 

4.4.3 Afkræftende konklusion  

Revisor skal give en afkræftende konklusion, hvis revisor mener, at årsregnskabet ikke opfylder 

kravet om, at årsregnskabet viser et retvisende billede, i overensstemmelse med den anvendte 

begrebsramme, eller hvis årsregnskabet ikke opfylder tilsvarende generelle kvalitetskrav, jf. Erkl, § 

5, stk. 6 og ISA 705. Det vil sige, at hvis revisor er uenig med ledelsen i væsentlige og 

gennemgribende forhold i årsregnskabet og derved konkluderer, at en konklusion med forbehold 

ikke er tilstrækkelig, da afgives en afkræftende konklusion.  

4.4.4 Supplerende oplysninger 

Supplerende oplysninger er både reguleret af erklæringsbekendtgørelsen og ISA 706, hvorfor det er 

vigtigt, at revisor tager højde for begge regelsæt. Når revisor vil påpege forhold, der ikke defineres 

som et forbehold, men som revisor enten mener, vil gavne læseren af årsregnskabet, eller forhold 

som af lovgivning er krævet påpeget, da skal revisor give en supplerende oplysning. Supplerende 

oplysninger skal ses som et supplement til regnskabsbrugerens forståelse af årsregnskabet og ikke 

som et supplement til oplysninger, der mangler i årsregnskabet. Revisors supplerende oplysninger 

må derfor ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men revisor skal henvise til konkrete poster 

eller noter i årsregnskabet, eller til et konkret afsnit i ledelsesberetningen. Supplerende oplysninger 

påvirker ikke konklusionen af revisionen, men er kun en ekstra oplysning til regnskabsbrugeren, 

hvorfor de supplerende oplysninger er placeret efter konklusionen i revisionspåtegningen. Når 

revisor forventer at medtage en supplerende oplysning i sin revisionspåtegning, har revisor pligt til 

jf. ISA 706 at underrette den øverste ledelse om den påtænkte formulering, således ledelsen har 

mulighed for, at opnå yderligere tydeliggørelse.  

Supplerende oplysninger kan inddeles i tre grupper, anført nedenfor, som skal fremgå med hver 

deres overskrift i revisionspåtegningen.  
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- Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (Erkl. § 5, stk. 1, nr. 5) 

- Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold (Erkl. § 5, stk. 1, nr. 6) 

- Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og revisionen (ISA 706)
13

 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet kan blandt andet være going concern. 

Som et eksempel på supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, kan der nævnes 

overtrædelse af bogføringsloven samt ulovligt aktionærlån. For supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af regnskabet kan der som et eksempel nævnes usikkerhed omkring en verserende 

usædvanlig retstvist, eller en større katastrofe som har haft eller fortsætter med, at have betydelig 

indvirkning på virksomhedens finansielle stilling. Revisor kan ikke anvende supplerende 

oplysninger til at afhjælpe væsentlige mangler i årsregnskabet, da revisor i disse situationer altid 

skal tage forbehold. Nedenfor bliver det gennemgået, hvornår supplerende oplysninger 

forekommer. 

4.4.4.1 Going concern  

Ifølge ISA 570 skal revisor, såfremt denne er enig med ledelsens beskrivelse af den væsentlige 

usikkerhed knyttet til den fortsatte drift, medtage en supplerende oplysning om den væsentlige 

usikkerhed med henvisning til ledelsens udtalelse herom. Der henvises til afsnit 4.4.3.4, hvor 

forbehold og supplerende oplysninger ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift er gennemgået.  

4.4.4.2 Ledelsens erstatnings- eller strafansvar (Erkl. § 7, stk. 2) 

Revisor skal give en supplerende oplysning, såfremt revisor bliver bekendt med forhold, som kan 

give en begrundet formodning om, at en eller flere medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar. Herved sikres det, at regnskabsbrugerne underrettes om eventuel begået 

kriminalitet, som revisor er blevet opmærksom på, og derved opfylder revisor sin pligt som 

offentlighedens tillidsrepræsentant (Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 92). 

4.4.4.3 Overtrædelse af bogføringsloven (Erkl. § 7, stk. 2) 

Det er revisors pligt at give supplerende oplysninger hvis bogføringsloven, ud fra en 

væsentlighedsbetragtning, ikke er overholdt. Det har ingen betydning for afgivelsen af den 

supplerende oplysning, om overtrædelsen har betydning for årsregnskabets retvisende billede eller 

ej. Revisor skal dog ikke oplyse om forhold, som er uvæsentlige for regnskabsbrugerens opfattelse 

                                                 
13

 Erklæringsbekendtgørelsen er ikke opdateret med disse supplerende oplysninger. 
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af virksomhedens bogførings- og datadisciplin, samt af selskabets svagheder på bogførings- og 

opbevaringsområdet.  

4.4.4.4 Nødvendigt at rette i andre oplysninger i et dokument, der indeholder et revideret 

regnskab og virksomheden nægter at foretage rettelsen (ISA 720) 

Hvis årsregnskabet indeholder supplerende beretninger, som ikke er omfattet af revisionskravet, er 

det revisors pligt at påse, at oplysningerne er i overensstemmelse med indholdet i årsregnskabet. 

Såfremt revisor identificerer forhold i de supplerende beretninger, som er i strid med årsregnskabets 

lovpligtige del, og selskabet ikke ønsker at korrigere dette, skal revisor give en supplerende 

oplysning herom (Lunden, Füchsel, Thomsen 2010, p. 100). 

4.5 Revisionsprotokol 

Foruden revisionspåtegningen, hvor revisor kommunikerer sin konklusioner af revisionen, er 

revisor forpligtet til at udarbejde en revisionsprotokol til selskabets øverste ledelse. 

Revisionsprotokollen er et vigtigt aspekt i forhold til kommunikation mellem revisor og 

virksomhedens bestyrelse. Revisionsprotokollen er et dansk fænomen, reguleret af revisorloven (RL 

§§ 20-21). Revisorloven stiller en række krav til bl.a. indhold, og til tidspunktet for hvornår 

revisionsprotokollatet skal udarbejdes. Yderligere kommunikation til den øverste ledelse og 

uddybende retningslinjer for føring af revisionsprotokollen er reguleret i ISA 260 og ISA 265
14

.  

Revisor har pligt til at føre revisionsprotokol ved revision af årsregnskabet, jf. RL § 20. Tilsvarende 

skal alle medlemmer af bestyrelsen
15

, jf. SEL § 129, underskrive revisionsprotokollen, som 

bekræftelse for, at de er bekendt med indholdet heraf. Det er via revisionsprotokollen, at revisor 

rapporterer alle observerede forhold, som af revisor er identificeret, som værende af interesse for 

bestyrelsen. Udover omtale af revisionen og resultaterne heraf, er revisionsprotokollen ligeledes 

revisors mulighed for, at rapportere mangler vedrørende selskabets bogholderi og 

regnskabsfunktion. Yderligere skal der i revisionsprotokollen gives omtale af forhold, der ikke 

direkte har modificeret revisionspåtegningen, men som af revisor vurderes at være af så væsentlig 

karakter, at bestyrelsen skal informeres herom (RL § 20, stk. 3, nr. 2).  

Forskellen i anvendelsen af revisionsprotokollen og påtegningen på årsregnskabet er, at revisor 

selvstændigt skal vurdere, hvorvidt den fejlinformation eller de forhold som revisor har 

                                                 
14

 For nærmere gennemgang af ISA 260 henvises til afsnit 4.1 og for nærmere gennemgang af ISA 265 henvises til 

afsnit 4.6 
15

 Såfremt der i et anpartsselskab ingen bestyrelse er, skal direktionen i stedet underskrive revisionsprotokollen.  
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identificeret, skal komme til omverdens kendskab eller ej. Det er revisors opgave at komme med 

forslag til, hvordan selskabet kan ændre eller forbedre deres forretningsgange. Derudover er det 

revisors pligt overfor omverden, at rapportere væsentlige tilsidesættelser af gældende love med 

videre, som måtte rejse tvivl om det retvisende billede (Langsted, Andersen, Kiertzner 2008, p. 118-

126).  

Det er vigtigt at understrege, at modtageren af revisionsprotokollen er selskabets bestyrelse og/eller 

direktion. Der stilles derfor store krav til revisors formuleringer i revisionsprotokollen, idet det bl.a. 

ikke kan forventes, at bestyrelsen har en regnskabsmæssig baggrund. Hvis protokollen skal bevare 

sin værdi, er det vigtigt, at revisor sikrer sig, at de forhold, der ønskes fremhævet overfor 

bestyrelsen, også er forståelige.  

4.6 Management letter 

Foruden revisionsprotokol, omfatter revisors kommunikation til ledelsen også et såkaldt 

”management letter”. Ifølge ISA 265 kan revisorer kommunikerer mangler i selskabers interne 

kontrolmiljø med et management letter, og derved opfylder revisorer deres ansvar. Visse revisorer 

benytter management letter som en opgørelse over bemærkninger til ledelsen, hvoraf bl.a. de 

identificerede svagheder i selskabets interne kontroller oplistes (Füchsel, Gath, Lagsted, Skovby 

2010, p. 387).  

Der er ingen formaliserede krav til indhold og opbygning af management letter, men der er udviklet 

en hvis form for praksis. Rapporteringen er opbygget således, at ledelsen skal komme med et svar 

til de af revisors identificerede forhold, herunder en beskrivelse af virksomhedens 

forbedringsforslag. På denne måde bliver ledelsen holdt ansvarlig for, at tage stilling til de 

identificerede svagheder. (Füchsel, Gath, Lagsted, Skovby 2010, p. 387) 

Hvor revisionsprotokollen er et lovfæstet dokument, hvor revisor på et overordnet niveau indfører 

sine bemærkninger til bestyrelsen, adskiller management letter sig ved, at det typisk indeholder 

flere detaljerede oplysninger om revisors udførte arbejde.  De forhold, som bliver anført i 

management letter, er ikke nødvendigvis af sådan en karakter, at de skal anføres i 

revisionsprotokollen. Såfremt de anførte svagheder vurderes at kunne få betydning for 

revisionspåtegningen, da vil det være relevant at foretage beskrivelse herom i revisionsprotokollen. 

For at revisor kan udvise den fornødne integritet og opretholde sin uafhængighed, skal kritiske 

bemærkninger, som er anført i management letter anføres i revisionsprotokollen. I praksis vil der i 
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revisionsprotokollen blive henvist til det udarbejdede management letter, såfremt et sådan er 

udarbejdet i løbet af året. (Füchsel, Gath, Lagsted, Skovby 2010, p. 385) 

4.7 Mundtlig rapportering 

Foruden de ovennævnte lovfæstede kommunikationsmuligheder mellem revisor og ledelsen, har 

revisor også mulighed for at foretage en mundtlig rapportering, bl.a. ved deltagelse i 

generalforsamling og bestyrelsesmøder, jf. SEL § 103, stk. 1. Såfremt et medlem af bestyrelsen 

eller en kapitalejer anmoder herom, har revisor pligt til, at deltage i de førnævnte forsamlinger, jf. 

SEL § 103, stk. 1. Den mundtlige rapportering kan dog ikke erstatte den nødvendige skriftlige 

rapportering, men giver revisor mulighed for, at uddybe den skriftlige rapportering.  

4.8 Delkonklusion 

For at afstemme offentlighedens krav til revisors ansvar, er revisors kommunikation til omverden 

og virksomhedsledelsen reguleret ved både de internationale standarder, revisorloven og 

erklæringsbekendtgørelsen.  

Det er essentielt for hele revisionsprocessen, at forventningsafstemningen mellem revisor og ledelse 

er klarlagt med et aftalebrev, inden revisionen påbegyndes. Aftalebrevet er ligeledes med til at 

definere revisors og ledelsens ansvar under revisionen.  

Det er vigtigt for revisors kommunikation med ledelsen, at revisor formår at kommunikere 

væsentlige forhold tydeligt og til de rigtige personer i selskabet. Dette betyder derved, at revisor 

skal bestræbe sig på, at opnå en konstruktiv tovejskommunikation med den øverste ledelse. 

Revisor skal yderligere overfor bestyrelsen, ifølge revisorloven, hvert år udarbejde en 

revisionsprotokol. Revisor har pligt til at informere bestyrelsen om den udførte revision samt 

resultaterne heraf. Ligeledes har revisor pligt til i revisionsprotokollen, at rapportere eventuelle 

mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsfunktion, samt mangler i de interne 

kontroller. Herved deler revisor den viden, han har opnået under sin revision, med ledelsen. Det kan 

derved siges, at revisionen giver en større værdi for selskabet end hvad revisionspåtegningen viser. 

Revisor har også mulighed for at udarbejde et management letter, hvor der skriftligt rapporteres 

omkring selskabets mangler i de interne kontroller, såfremt dette ikke er oplyst i 

revisionsprotokollatet.  
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Overfor omverden, er revisors vigtigste opgave at afgive en entydig og klar konklusion, som viser, 

hvorvidt revisor er enig eller uenig i, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og om 

årsregnskabet opfylder kravene i den valgte begrebsramme. Revisor skal tydeligt i sin konklusion 

kommunikere, om der er taget forbehold eller ej i årsregnskabet, hvilket skal sikre, at der ikke 

opstår usikkerhed omkring revisors konklusion. Yderligere kan revisor udvide sin erklæring med 

andre oplysninger og forklaringer (supplerende oplysninger), som ikke påvirker konklusionen. 

Såfremt revisor mener, at det giver regnskabsbrugeren en bedre forståelse af årsregnskabet, har 

revisor mulighed for, at lede regnskabsbrugernes opmærksomhed hen på et forhold, som ledelsen 

selv har beskrevet i årsregnskabet.  

5. Revisors kommunikation forklaret ved Goffman’s Impressions 

Management teori 

Ovenstående afsnit har belyst de reguleringsmæssige krav til revisors kommunikation med ledelsen. 

For at belyse behovet for kommunikation, vil Goffman’s Impressions Management teori, i 

nedenstående afsnit, gennemgås.   

Interaktion mellem ledelsen og revisoren kan beskrives ved brug af Goffmans teori omkring sociale 

situationer. Teorien er baseret på hverdags interaktioner, defineret som strategiske møder, hvori den 

enkelte person forsøger at sælge sig selv og en given situation. Når en person mødes med andre, vil 

denne person have flere motiver til, at kontrollere det indtryk de andre personer får af situationen 

(Goffman 1990, p. 26). Goffman beskriver dette scenarie som ”face-work”. Han forklarer dette ved, 

at en person kan være ”wrong face”, ”out of face” og ”losing face”. Den måde hvorpå personer kan 

undgå at tabe ansigt, og derved bevare selvrespekten, er ved brug af diplomati og sociale 

kompetencer. Derudover, beskriver Goffman ligeledes metoder, hvorved en person kan tvinge andre 

til at tabe ansigt, nemlig ved fadæser og fornærmelser. Goffman lægger fokus på den dramaturiske 

problemstilling, ved præsentation af aktiviteter for andre, samt de virkemidler som tages i brug for, 

at gennemføre dette (Goffman 1990, p. 27). Goffman definerer seks dramaturiske principper
16

, som 

er oplistet nedenfor: 

1. Performance (Forestillingen) 

2. Teams (Teamet) 

3. Regions and Region Behaviour (Regionerne) 

                                                 
16

 Dansk oversættelse er taget fra Peter Skærbæk, ”Det årlige maskespil – om regnskaber set i en interaktiv og 

kommunikativ kontekst”, Økonomistyring og Informatik, 18. årgang 2002/2003 nr. 3 



 

34 

 

4. Discrepant Roles (De modstridende roller) 

5. Communication out of Character (Selve kommunikationen af indtrykkene) 

6. The Arts of Impression Management (Impression Management) 

5.1 Forestillingen 

Forestilling omhandler al den aktivitet, som en person udfører (skuespil) foran en række 

observatører (publikum). Denne proces er nødvendig for, at frontfiguren får etableret en social 

identitet. Frontfiguren vil finde, at i situationer som er nye for ham, da vil der ofte findes allerede 

velintegrerede scener, hvorpå skuespillet kan opføres. Dog skal der være fokus på, at den person 

som tidligere har opført en aktivitet på scenen, ikke nødvendigvis er af samme overbevisning og 

uddannelse som den næste (Goffman 1990, p. 39). Dramatikken bag forestillingen skal være 

opstillet således, at de hovedpunkter og de fakta som frontfiguren ønsker at viderebringe, bliver 

viderebragt i løbet af forestillingen. Hvis ikke dette gøres korrekt, da vil publikum sidde tilbage 

uden de fornødne informationer (Goffman 1990, p. 40). Det essentielle i forestillingen er for den 

enkelte person, samt for publikum, at frontfiguren stoler på egne evner og stoler på sig selv. 

Revisor, som igangsætter en revision, kan anses som en frontfigur, hvor virksomhedsledelsen er 

publikum. Det er nødvendigt for revisor at definere sin rolle og via revisionen at få kendskab til 

virksomheden. Revisors opgave er at få årsregnskabet revideret og herefter få formidlet budskabet 

til publikummet via sin professionalisme og overblik.  

5.2 Teamet 

En gruppe besidder en dynamik. I denne teori opdeles grupper i henholdsvis en frontfigur og et 

publikum. Arbejde i teams vil medvirke til en klar forbedring af sandsynligheden for, at målene nås 

(Goffman 1990, p. 79). I teamet vil rollerne fordeles, og teamet vil forberede sig på de udfordringer, 

som de får foran publikummet. Som et eksempel kan nævnes et revisionsteam. I dette team vil den 

enkelte revisor søge svar hos de andre teammedlemmer, inden klienten konfronteres. 

Forberedelserne til mødet med klienten er nødvendige for, at samtlige givne situationer er afprøvet. 

Dette gøres for, at øge teamets ydeevne.  

5.3 Regionerne 

Goffmans teori beskriver forskellen mellem teamets forestilling og publikum, som en opdeling i 

regioner (Goffman 1990, p. 110). Regionerne opdeles i “front stage”, “back stage” samt “outside 

the stage”. “Front stage” er et udtryk for selve scenen, hvorpå forestilling præsenteres og udøves. 
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Teamet er tydelige for publikum, når de står på denne scene. ”Back stage” indeholder kun teamet i 

dets private sfære. Forestillingen bag scenen bliver en mere ærlig form (Goffman 1990, p. 112). 

Bag scenen forberedes forestillingen, her bliver forkerte eller fejlagtige forestillinger diskuteret og 

forberedt, personerne øver sig på forestillingen, og teamet har her mulighed for, at være samlet både 

før og efter forestillingen. ”Out side the stage” er for de personer, som ikke har adgang til 

forestillingen, hverken som publikum eller som en del af teamet. Der ydes derfor adskillelse i hvilke 

personer, som har adgang til publikum således, at teamet kan udtænke korrekte forestillinger efter 

de krav, som publikum måtte have (Goffman 1990, p. 137).  

Præsentationen af årsregnskabet og kommunikationen mellem revisor og ledelse forgår 

”frontstage”. ”Backstage” er alene forbeholdt revisorerne, og det er her selve revisionen finder sted. 

”Out of stage” er et udtryk for de eksterne regnskabsbrugere, f.eks. aktionærerne, som er 

interesseret i revisors konklusion, men hvor visse oplysninger, f.eks. manglende interne kontroller 

ej er relevant.  

5.4 De modstridende roller 

Et af de overordnede mål for teamet er, at opretholde den givne situation som forestillingen 

fremmer. Dette betyder, at teamet er nødsaget til, at forholde sig kritisk til kommunikationen på 

scenen. Givne situationer kan være over-kommunikeret, andre under-kommunikeret (Goffman 

1990, p. 141). Visse informationer givet på scenen kan have en negativ effekt, hvilket beskrives 

som ”destructive information” (Goffman 1990, p. 141). Der findes en række forskellige typer af 

hemmeligheder, som kan ødelægge en forestilling. Dette er sorte hemmeligheder, strategiske 

hemmeligheder og inside hemmeligheder. Disse hemmeligheder er vigtige for det enkelte team at 

holde tæt, da hemmeligheder i forkerte hænder kan bruges til, at true teamets privilegerede position 

(Goffman 1990, p. 143). En person med modstridende rolle vil stå i begge lejre, og sørge for, at 

videregive hemmelighederne således, at hvert team får et sandt indtryk af hinanden (Goffman 1990, 

p. 149). 

Der findes en naturlig informationsasymmetri mellem ledelsen og revisor. Revisor har ikke 

mulighed for at vide alt, hvad der forgår i selskabet, og har derfor en opgave i at forholde sig kritisk 

til alle de informationer der videregives fra ledelsen. Kommer revisor i besiddelse af informationer, 

som kan skade selskabets omdømme, da er det vigtigt, at revisor vurderer, om informationer er 

væsentlige at oplyse i årsregnskabet. Her er det vigtigt for revisor, at skelne mellem rollen som 

offentlighedens tillidsrepræsentant og den tavshedspligt, som revisor har over for selskabet. 
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5.5 Selve kommunikationen af indtrykkene 

Når to teams præsenterer sig for hinanden, da sker det ofte, at personerne opretholder en facade 

således, at de fastholder en forudbestemte karakter. Når teamet går ”back stage” da ændres dette 

udtryk, og de agerer anderledes, end når de står ansigt til ansigt med publikum (Goffman 1990, p. 

168). Den præsentation som teamet udfører, er ikke en spontan umiddelbar reaktion på den givne 

situation. Det er en indøvet præsentation, der giver dem selv en troværdighed således, at publikum 

ikke begynder at tvivle (Goffman 1990, p. 202). 

5.6 Impression management 

Impression management beskriver de teknikker, som teamet benytter for at skjule fejl. Teamet skal 

skjule processen for præsentationen og kun vise slutproduktet, skjule det beskidte arbejde som er 

udført, samt skjule den sociale distance, som findes mellem teamet og publikum. Dette anses som 

selv-kontrol, også beskrevet som en dramaturisk disciplin, der håndterer eller undgår forlegenhed 

(Goffman 1990, p. 204).  

Personer er forskellige og spiller forskellige roller. Ved at personer eller publikum har forskellige 

forventninger til forestillingen betyder, at problemer kan opstå. Det har dog vist sig, at personer er i 

stand til, at håndtere disse forskellige problemstillinger, og derudover er personer i virkeligheden i 

stand til, at differentiere sig selv fra den rolle de spiller.  

Revisors rolle er forskellig alt afhængig af, om revisor agerer som en del af et revisionsteam, om 

revisor kommunikerer med virksomhedsledelsen eller præsenterer årsregnskabet for den øverste 

ledelse. Hele processen, som revisor har gennemgået inden slutproduktet er færdigt, gør revisor i 

stand til at distancere sig fra ledelsen, og gennem denne rolle viser revisor et objektivt overblik over 

årsregnskabet.  

Ovenstående teori forklarer at kommunikationen i de enkelte revisionsteams, kommunikationen 

mellem revisor og ledelse og kommunikationen fra revisor til regnskabsbrugeren er forskellig, alt 

efter hvilken situation og hvilken type revisor der er tale om. Revisor besidder et erhverv, hvor 

denne må påtage sig en maske, og ikke vise hverken usikkerhed eller utilstrækkelighed. Det er for 

revisor essentielt, at indsamle de nødvendige informationer og derfra bruge disse i de rigtige 

elementer og til det rigtige publikum.  
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6. Forhandlingsteori 

Som et led i forståelsen af kommunikationen mellem revisor og ledelse, vil grundteorien bag 

forhandlingsteori blive belyst. Forhandlingsteori anses som værende et vigtigt element, da 

kommunikation i mange tilfælde kan sidestilles med forhandling, jf. Schrøder et al. som beskriver 

følgende: ”Forhandling er en proces mellem to eller flere parter, der gennem direkte 

kommunikation tilstræber, at indgå en aftale” (Schrøder, Bruce 2012, p. 22). Forhandling er i 

samme omfang ligeledes beskrevet, som en form for konfliktløsning (Schrøder, Bruce 2012, p. 44). 

Kommunikation anses af revisor ikke som en decideret ”forhandling”, men mere som en samtale 

der skal tages med virksomhedens ledelse, når behovene herfor opstår. For revisor at foretage denne 

kommunikation mest effektivt, er det derfor essentielt, at revisor forstår vigtigheden i, at 

kommunikationen er en dialog ikke en envejskommunikation. I afsnittet nedenfor vil der blive 

redegjort for den teoretiske forståelse af begrebet forhandling. Efterfølgende afsnit vil nærmere og 

mere detaljeret beskrive den forhandling som opstår mellem revisor og virksomhedens ledelse.  

6.1 Forhandlingsforståelse 

Forståelsen for forhandlinger afgøres primært af, hvilke holdninger og indstillinger der haves til 

forhandlingsprocessen, inden denne initieres. For at forstå de faldgrupper og fejl der kan opstå 

under en forhandlingsproces, er der nedenfor oplistet seks udfordringer, som kan belyse og forbedre 

den enkelte forhandlingssituation (Bazerman, Moore 2009, p. 168). 

 The mythical fixed pie of negotiation 

 The framing of negotiator judgment 

 Escalation of conflict 

 Overestimating your value in negotiation 

 Self-serving biases in negotiation 

 Anchoring in negotiations 

6.1.1 The mythical fixed pie of negotiation 

Personer kan have en ”fixed-pie” mentalitet inden en forhandling påbegyndes. Dette betyder, at 

disse personer allerede inden forhandlingen starter har en forventning om, at deres interesser går i 

konflikt med modparten. Forklaret ved en metafor betyder dette, at begge parter går efter det største 

stykke tærte, i en tærte hvor samtlige stykker er af identisk størrelse (Bazerman, Moore 2009, p. 

168). Denne indstilling til en forhandlingssituation gør, at den enkelte forhandling bliver set som en 
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win-lose situation. Løsningen på disse forhandlingssituationer er, at deltagerne er nødsaget til, at 

søge alternative strategier for, at kunne opnå ”det største stykke tærte”. 

Udfordringen er, at individer reaktivt devaluerer alle indrømmelser, udelukkende på grund af, at 

disse indrømmelser kommer fra modstanderen. Studier har vist, at når argumenter i forhandlinger 

fremlægges af modstanderen, da tangerer man til, at synes mindre om disse, end hvis man selv 

havde benyttet disse argumenter til egen vinding i forhandlingsprocessen. (Bazerman, Moore 2009, 

p. 169).  

6.1.2 The framing of negotiator judgment 

Det er vigtigt, at der i en forhandlingsproces bevares et positivt syn. Studier har vist, at 

forhandlinger der indtrædes med en positiv indstilling, har større sandsynlighed for at ende med en 

aftale, end forhandlinger hvor begge eller den ene part har en negativ indstilling (Bazerman, Moore 

2009, p. 170). Hvis man inden en honorarforhandling, revisor og virksomhedsledelse imellem, har 

indstillet sig på, at honoraret skal stige med 10 % fra sidste år, og aftalen ender med en stigning på 5 

%, er succesraten afhængig af, hvilken indstilling revisor og ledelse har. En negativ indstilling vil 

fokusere på, at aftalen er 5 % dårligere end den målsætning, man havde inden forhandlingen 

startede. Hvor en positiv indstilling vil fokusere på, at de 5 % er et udtryk for en stigning i forhold 

til sidste år (Bazerman, Moore 2009, p. 170).  

6.1.3  Escalation of conflict 

Strategisk set bør det undgås, at fremkalde faste udsagn fra modstanderen i en 

forhandlingssituation, da modstanderen senere hen i forhandlingssituationen kan føle sig fanget i et 

hjørne. Skulle modstanderen have en rigid indstilling til en situation, da er det nødvendigt, at finde 

kreative metoder hvorpå det er muligt, at få denne modstander til at indgå en aftale (Bazerman, 

Moore 2009, p. 172). Som et eksempel kan nævnes, at en diskussion af revisionshonorar mellem 

revisor og ledelse kan starte med, at revisoren fastsætter et honorar på DKK 200.000. Revisoren 

ønsker ikke, at forhandle størrelsen på honoraret, og fastholder de DKK 200.000 gennem hele 

forhandlingsprocessen. Denne indstilling gør dialogen omkring størrelsen på honoraret vanskelig 

for ledelsen. Derfor er det nødvendigt for ledelsen at have en ”kreativ” tankegang, ved f.eks., at få 

opstilling af regnskab, udarbejdelse af specifikations- og skattehæfte samt udfyldelse af 

selvangivelse inkluderet i samme honorarstørrelse. På denne måde er revisoren ikke gået på 
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kompromis med honorarets størrelse, samtidig med, at ledelsen har fået en merværdi i form af 

ekstraydelser udført af revisoren.  

6.1.4 Overestimating your value in negotiation 

I en forhandlingssituation er det vigtigt at vide, hvornår der skal springes til, og hvornår der skal 

ventes på et bedre tilbud. Der kan hurtigt komme en situation, hvor den fatale fejl aldrig at 

acceptere et tilbud, laves. Når der fejles gang efter gang, foreligger der en stor risiko for, at buddet 

aldrig kommer tilbage. Overmodet kan tage overhånd (Bazerman, Moore 2009, p. 173). Personer i 

forhandlingssituationer som overvurderer deres værdi, går glip af en række mulige aftaler. Dette 

også selvom de indgår i forhandlingerne med en positiv indstilling. Jo større viden der besiddes 

inden en forhandlingssituation igangsættes, og jo større kendskab der haves til hvorledes en 

forhandlingssituation forløber, jo større sandsynlighed er der for, at forhandlingen ender med en 

aftale (Bazerman, Moore 2009, p. 174).  

6.1.5 Self-serving biases in negotiation 

Egoistiske fordomme opstår i forhandlingssituationer, når personer definerer retfærdighed ud fra 

situationer, som favoriserer dem selv (Bazerman, Moore 2009, p. 174). Ved at have en indstilling, 

som udelukkende baseres på, hvad der er bedst for en selv, da vil en forhandlingssituation ofte ende 

i dødvande. Grundlaget for denne egoistiske tankegang baseres som udgangspunkt på, at der i 

forhandlingssituationer opstår informationsasymmetri. Dilemmaet med tvetydigheden gør, at 

personer i forhandlinger retfærdiggør, hvad de gerne vil gøre, i stedet for hvad de bør gøre 

(Bazerman, Moore 2009, p. 176).  

6.1.6 Anchoring in negotiations 

Studier viser, at personer i en forhandlingssituation tangerer til, at blive påvirket af det første tilbud 

som opstår (Bazerman, Moore 2009, p. 176). I forhandlinger er der altid en, som må gå forrest med 

et bud. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at det første bud kan skræmme modparten i så stor 

stil, at denne ikke ønsker at fortsætte forhandlingerne. Det første bud skal derfor være rimeligt for 

begge parter, i hvert fald hvis der ønskes en stærk forhandlingssituation (Bazerman, Moore 2009, p. 

177). I tilfælde af, at modparten har en stor viden og er grundigt forberedt på forhandlingen, da vil 

det første bud ikke nødvendigvis være af stor betydning for forhandlingen. Dette er modsat i de 

tilfælde, hvor modparten har mindre eller ingen viden, og derfor værdiansætter objektet efter det 
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første bud, som lægges på bordet (Bazerman, Moore 2009, p. 177). Det er derfor essentielt, at holde 

sig for øje, at det første bud ikke må manipulere med den efterfølgende forhandling. 

7. Forhandlingsteori mellem revisor og virksomhedsledelsen 

Forhandlingsteorien mellem revisor og ledelse er baseret på den grundlæggende forhandlingsteori, 

beskrevet i ovenstående afsnit. På baggrund af en række studier er der udviklet teorier, som 

omhandler revisors strategi i en forhandlingsproces med ledelsen. Nedenfor foretages en 

sammenligning af den forhandlingsteori, der omhandler revisor, og som er aktuel for den empiriske 

analyse i nærværende afhandling.  

Det reviderede årsregnskab, som selskabet aflægger, bliver foruden de finansielle data påvirket af 

den interaktion, der opstår mellem ledelsen og revisor.  

Revision er en proces, der strækker sig over hele regnskabsåret. Problemer som opstår under denne 

proces, bliver ofte diskuteret med ledelsen i takt med, at disse identificeres. Et godt professionelt 

forhold mellem revisor og ledelsen består af en gensidig forståelse af hinandens roller, og bidrager 

positivt under en eventuel forhandlingsproces. Det er vigtigt, for at opnå en god 

kommunikationsproces, at der er balance mellem revisor og ledelsens interesse under 

regnskabsaflæggelsen. (Beattie, Fearnley, Brandt 2000, p. 198)  

Står revisor overfor uenigheder med selskabets ledelse, hvilket kan resultere i en besværlig 

kommunikationsproces, konsulterer revisor sin revisionsvirksomhed. Dette bidrager til, at revisor 

får bekræftet sine observationer, hvilket betyder, at revisor derved kan opretholde sin integritet og 

ikke lade sig påvirke af ledelsen (Beattie, Fearnley, Brandt 2000, p. 198). Nedenfor vil følgende 

gennemgås: 

 Forholdet mellem revisor og virksomhedsledelsen 

 Revisors forhandlingsstrategi 

 Typer af revisionspartnere 

7.1 Forholdet mellem revisor og virksomhedsledelsen 

Tidligere studier beskriver, at forhandlere, som er involveret i et forhold, som løber over en længere 

periode, møder større udfordringer, end hvis det havde været en én gangs interaktion. (Gibbens, 

McCracken, Salterio 2010, p. 583)  
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Forholdet mellem revisor og ledelse kan inddeles i to kategorier; et ”proaktivt forhold” og et 

”reaktivt forhold”. I et proaktivt forhold konsulterer ledelsen løbende revisor med, de 

regnskabsmæssige udfordringer selskabet har i hverdagen, hvormed revisor bliver gjort opmærksom 

på eventuelle udfordringer i revisionen i et tidligt stadie. Ved denne fremgangsmåde er revisor 

løbende med til at påvirke de valg, som økonomidirektøren træffer, og som i sidste ende indgår i 

årsregnskabet. Resultater fra tidligere studier viser, at dette er revisors mest fortrukne forhold til 

ledelsen. I et proaktiv forhold, når forhandlingerne ikke forløber let, er det revisors opfattelse, at 

forholdet til ledelsen ikke bliver påvirket af selve forhandlingsprocessen. Revisor og ledelsen 

arbejder i fællesskab hen imod, at opnå den mest optimale løsning. Derimod karakteriseres et 

reaktivt forhold ved, at der ikke er den samme løbende kommunikation mellem revisor og ledelsen, 

som man ser i et proaktivt forhold. Ledelsen informerer ikke revisor om sine regnskabsmæssige 

problemer, når de opstår, men først når transaktionerne er gennemført. Dette betyder, at revisor 

først får kendskab til problemstillingerne efter årsafslutning, og dermed kan et mindre problem, som 

let kunne være løst med en tidlig dialog, kræve en større forhandling.  

Revisors indflydelse på årsregnskabet er mindre i et reaktivt forhold end et proaktivt forhold. Den 

tilgang, som revisor har til at løse de uoverensstemmelser der opstår, afhænger ligeledes af, hvilken 

type forhold revisor har til ledelsen. (McCracken, Salterio, Gibbins 2008, p. 372-374 og 379-381)  

Tidligere studier af forhandlingen mellem revisor og ledelse viser, at revisionspartneren mener, at 

forhandling i forbindelse med revisionsprocessen er helt normalt, der er nærmest en forventning 

herom. De problemer, der opstår hos selskabet i løbet af et regnskabsår, kommer sjældent som en 

overraskelse for hverken revisor eller virksomhedsledelsen. Revisionspartnerens vurdering er, at det 

ofte er revisorerne frem for ledelsen, som identificerer et problem. Dette skyldes, at revisor har et 

stort kendskab til lovgivningen, og samtidig har stor forståelse for den situation, som selskabet 

befinder sig i. (Gibbins, Salterio 2000, p. 558-559)  

Det er revisor, der skal bevare det gode forhold til selskabet, og sørge for at ledelsen er tilfreds, 

således der opretholdes en god dialog. Revisionsvirksomhederne søger ofte, at finde den 

revisionspartner der passer bedst til den rolle, som en ledelse foretrækker, for at undgå unødige 

konflikter. Alternativt kan revisionsvirksomheden blive nødt til, at foretage partnerskift i 

revisionsprocessen. (McCracken, Salterio, Gibbins 2008, p. 374)  
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En forhandlingsproces strækker sig ofte over minimum en uge, og flere parter fra både 

revisionsvirksomheden og selskabet er involveret. Det er meget sjældent, at eksterne parter 

involveres. Økonomidirektøren er næsten altid involveret i processen, hvilket er i overensstemmelse 

med, at løbende forhandlinger er en naturlig del af forberedelsen af selskabets årsregnskab, som 

økonomidirektøren er ansvarlig for. Revisionspartnere ser deres egen rolle, som værende en hjælp 

til selskaberne, således ledelsen kan aflægge et årsregnskab i henhold til lovgivningen. 

Revisionspartnere er opmærksomme på selskabernes konkrete situationer og især på den iboende 

risiko, men samtidig ser de også forhandlingsprocessen, som en serviceydelse til selskabet frem for 

en fjendtlig proces. (Gibbins, Salterio, Webb 2001, p. 558-559) 

7.2 Revisors forhandlingsstrategi  

Gibbens og Salterio har udviklet en kognitiv model af revisors forventet strategi i relation til 

forhandlingen med ledelsen. Der er defineret tre faktorer, som påvirker den forhandlingsstrategi, 

som revisor har intentioner om at anvende.  

Den første faktor er individuel problemvurdering. Det vil sige, at revisor skal vurdere, når der opstår 

en uoverensstemmelse, hvorvidt der reelt set er tale om et problem, som skal forhandles (Gibbins, 

Salterio 2000, p. 13-14). 

Den anden faktor er revisors motivation, som repræsenterer alle de incitamenter og 

motivationsfaktorer, som påvirker revisors valg af strategi og taktik. Motivationsfaktoren dækker 

både over den direkte og den indirekte egeninteresse. Direkte egeninteresse er f.eks., når revisor er 

motiveret af en potentiel forfremmelse. Indirekte egeninteresse er, når revisor er motiveret til at 

tilfredsstille ledelsens interesse, f.eks. ved at opnå en blank påtegning og blive genvalgt som 

revisor. Gibbens og Salterio har identificeret flere forskellige grupper af motivationsfaktorer for 

revisorer, hvoraf en af de vigtigste er, at komme til enighed med ledelsen. En anden gruppe af 

motivationsfaktorer er revisors personlige- og karrieremæssige incitamenter. Hvor en tredje gruppe 

af motivationsfaktorer er situationsbestemte, såsom overholdelse af deadlines. Disse 

motivationsfaktorer har stor indflydelse på revisors valg af forhandlingsstrategi og taktik. (Gibbins, 

Salterio 2000, p. 14-17) 

Den tredje faktor er revisors forhandlingskraft, som repræsenterer revisors egen vurdering af at 

opnå succes i forhandlingsprocessen. Der er identificeret tre forskellige typer af forhandlingskraft, 

hvilket er forholdet mellem revisor og ledelse, revisionsvirksomheden og selskabets størrelse samt 
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revisors og ledelsens ekspertise. Den første forhandlingskraftstype vedrører, hvor stærkt og positivt 

revisors forhold til ledelsen er. Et godt kundeforhold øger revisors forventninger til, at ledelsen og 

revisor kan blive enige. Yderligere har undersøgelser vist, at tidligere konfliktepisoder med 

ledelsen, har stor indflydelse på revisors forhandling. Den anden forhandlingskraftstype er både 

størrelsen af revisionsvirksomheden og selskabet. Størrelsesforholdet mellem 

revisionsvirksomheden og selskabet spiller en rolle i de situationer, hvor revisionsvirksomheden er 

væsentlig større end selskabet. I disse tilfælde ses det ofte, at revisor har mere magt via sit 

omdømme. Den tredje og sidste forhandlingskraftstype relaterer sig til forskellen mellem revisorens 

og ledelsens ekspertise i regnskab og forhandling. Des mere regnskabsmæssig ekspertise revisor har 

i forhold til ledelsen, des mere magt har revisor til at opnå sit ønskede resultat. Dette skyldes, at 

revisor har en bedre forståelse for problemet, og dermed kan komme med nogle mere 

overbevisende argumenter. (Gibbins, Salterio 2000, p. 17-19) 

Forhandlingsstrategier kan ifølge Gibbens og Salterio inddeles i ”integrative” og ”distributive”. En 

distributiv forhandlingsproces er kendetegnet ved, at når den ene part vinder, taber den anden 

tilsvarende, hvilket også er defineret ved ”fixed pie” mentaliteten, som beskrevet under afsnit 6.1.1. 

En integrativ forhandlingsproces handler derimod om, at parterne i fællesskab finder en løsning, 

således der opstår en ”win win” situation. Mange revisorer er af den opfattelse, at når de foretager 

forhandlinger med ledelsen, så er det en distributiv forhandling. En integrativ forhandlingsstrategi 

er ikke så acceptable blandt revisorer, idet de er af den opfattelse, at en alternativ løsning til deres 

udgangspunkt ikke er acceptabel. (Gibbins, Salterio 2000, p. 20-22)  

Et andet studie udført af Gibbens et al. beskriver, at der er yderligere to faktorer, som spiller ind på 

revisors forhandlingsstrategi; revisors vurdering af ledelsens fleksibilitet i forhold til ændringer, 

samt forholdet mellem revisor og ledelsen. Revisors vurdering af ledelsens fleksibilitet er en del af 

den førnævnte problemvurdering, der bestemmer, hvorvidt en forhandling er nødvendig.  I studier 

hvor dette har været en faktor, konkluderes det, at når ledelsen er mindre tilbøjelig til at være 

fleksibel, i forhold til deres regnskabsmæssig position, så anvender revisor begge strategier, for at 

opnå det mest optimale resultat.  (Gibbens, McCracken, Salterio 2010, p. 593) Forholdet mellem 

revisor og ledelse er en del af det før omtalte begreb ’revisors forhandlingskraft’, hvorfor det ikke 

uddybes yderligere i dette afsnit. 
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7.3 Typer af revisionspartnere 

Beattie et al. har på baggrund af et studie, hvor de har foretaget interviews af seks revisionspartnere 

og økonomidirektører for seks børsnoterede selskaber, klassificeret fire typer af revisionspartnere 

og identificeret nogle faktorer, som påvirker interaktionen mellem revisor og ledelsen. Denne teori 

vil nedenfor blive gennemgået.  

Studiet identificerede flere faktorer, herunder blandt andet revisors integritet og revisors håndtering 

af konflikter, som har indflydelse på interaktionen mellem revisor og ledelsen. Revisors integritet 

har indflydelse på kvaliteten af revisors forhold til ledelsen, og der er direkte korrelation mellem 

disse to faktorer.   

Crusaders er revisionspartnere med en ekstrem høj professionel og personlig integritet. Denne type 

revisor er ikke konfliktsky og er klar til at diskutere selv den mindste problemstilling hvis 

nødvendigt. Hertil skal nævnes, at en ”crusader” kun i mild grad kan gå med til, at gøre mere for at 

servicere og hjælpe ledelsen, end hvad revisors pligt er i henhold til lovgivning. (Beattie, Fearnley, 

Brandt, 2001, p. 276 og 284) 

Safe hands revisionspartnere udviser ikke som ”crusaders” en ekstrem høj, men blot en høj 

professionel integritet. Ligesom crusader-typen er ”safe hands” partnere klar til, at diskutere de 

identificerede problemstillinger med virksomhedsledelsen. De handlinger, som revisionspartneren 

udfører, er med til at sikre, at selskabets regnskab bliver aflagt i overensstemmelse med 

begrebsrammen. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 284) 

Fælles for både ”crusaders” og ”safe hands” er, at de søger rådgivning og assistance internt i 

revisionsvirksomheden, når dette er nødvendigt, samtidig med at de begge opfylder 

revisionsvirksomhedens interne kvalitetskontrol procedurer. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 

284)  

Studiet har vist, at de fleste revisorer falder ind under ”safe hands” kategorien. (Beattie, Fearnley, 

Brandt, 2001, p. 284) 

Accomodators revisionspartnere har en moderat grad af professionel integritet, hvilket betyder at 

selvom de opfylder regelsættet så vil de bevidst, under pres, være tilbøjelige til at bryde reglerne. 

Disse omstændigheder kan skyldes pres fra revisionskunden, partnerens umodenhed eller tidligere 

års accept af fejl i forhold til en specifik problemstilling, som derfor er svær at ændre på. Frem for 
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alt vil denne type partner være ledelsen hjælpsom, i det omfang det kan lade sig gøre. For 

”accomodaters” er risikoen den, at ledelsen mister respekten for og tilliden til revisionspartnerens 

arbejde. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 277)  

Trusters er den type revisionspartnere, hvis arbejde besidder mindst kvalitet. Det som 

karakteriserer en ”truster” er, at partneren har en moderat professionel integritet, og som ubevidst 

tillader at regler bliver brudt, fordi partneren ikke er tilstrækkelig skeptisk overfor selskabet. 

”Trusters” har et karakteristika som på engelsk benævnes ”trusting attitude”, det vil sige, at 

revisionspartneren stoler blindt på virksomhedsledelsen. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 277) 

Det gælder for både ”accomodators” og ”trusters” at disse er mindre tilbøjelige til, at konsultere 

med kollegaer og revisionsvirksomhedens specialister, og derved udøver en såkaldt ”do-it-yourself” 

karakteristika. Årsagen hertil kan være, at revisionspartneren mener han ved det hele selv, bevidst 

ikke indrømmer egne fejl eller på grund af personlighed. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 277)   

Det er vigtigt at understrege, at en revisionspartner ikke nødvendigvis kun udviser en af de 

ovennævnte typer af adfærd, men kan udvise f.eks. både ”accomodator” og ”truster” karakteristika.  

Baseret på ovenstående klassificering af revisionspartnere, fremgår det, at kvaliteten af en revision 

og den dertil hørende revisionspåtegning, afhænger af hvilken type revisionspartner der påtegner 

regnskabet.   

Studiet belyser yderligere effektiviteten af de sanktioner, som både selskabsledelsen og 

revisionspartnere har overfor hinanden. Selskabsledelsens mulige sanktioner er, at presse revisor på 

revisionshonoraret eller at afsætte revisor. Truslen med at sætte revisionen i udbud, kan af 

selskabets ledelse bruges til enten at intimidere revisoren, eller til at presse revisionshonoraret ned. 

Truslen omkring nedbringelse af revisionshonoraret vil ofte blive brugt af en ledelse, som ikke har 

etableret et forhold til revisoren endnu, og derfor afprøver muligheden for at nedbringe honoraret. 

Ledelsen ved, at revisionspartnere har en svag position i forhold til at forhandle revisionshonorar i 

revisionsbranchen. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 283) 

Revisors sanktioner derimod er, at tage et forbehold i regnskabet, eller trække sig som revisor. 

Ledelsen ser meget alvorligt på en modificeret påtegning, og vil til enhver tid foretrække en blank 

påtegning. Studiet viser, at både revisorer og ledelsen er meget bevidste om de mulige sanktioner. 
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Studiet viser, at revisionspartnere generelt er klar til at acceptere, at de mister en kunde frem for at 

gå på kompromis, med hvad de mener, er rigtigt. (Beattie, Fearnley, Brandt, 2001, p. 283) 

7.4 Konklusion på teori 

Når forhandlinger mislykkes, da er det som oftest den menneskelige faktor, der står bag. De parter, 

som indgår i forhandlingen, bør foretage et kvalitetstjek af forhandlingerne og ikke kun de 

forhandlinger som resulterer i en aftale, men også, og måske især, de forhandlinger som ikke 

resulterer i en aftale. Jo mere den enkelte virksomhed prioriterer forhandlingsprocessen og 

værdsætter den gode indsats, jo større sandsynlighed er der for, at den enkelte part vil tillægge sig 

gode forhandlings- og kommunikationsvaner, og ydermere tage initiativ i forhandlingsprocessen. Et 

vigtigt element er at acceptere, at alle parter har forskellige vurderinger, og heraf indse at den bedste 

fremgangsmåde er, at søge de løsninger som tilfredsstiller alle parters behov. Revisorerne skal ikke 

gå i tomgang over en diskussion om hvilke vurderinger, der er de mest rigtige.  

Revisors kommunikation med virksomhedsledelsen er gennem teorier, undersøgelser og studier 

forsøgt forklaret. Hovedårsagen til disse undersøgelser har primært været at beskrive hvilke 

faktorer, der ligger bag revisors beslutninger. Revisors beslutninger træffes forskelligt, alt efter 

hvilken situation revisor er sat over for. Det er derfor for revisor nødvendigt, at indsamle den 

behørige dokumentation, for at kunne træffe den endelige konklusion. Der har i teorien været tale 

om revisors forhold til virksomhedsledelsen, herunder om der er tale om et reaktivt eller et proaktivt 

forhold, om revisor har direkte eller indirekte egeninteresse eller om revisor anvender en distributiv 

eller integrativ strategi. Der findes derved en række forudsætninger, som alle på den ene eller anden 

måde, har indflydelse på den konklusion, som revisor i sidste ende træffer. Det essentielle her er, at 

revisor fokuserer på de væsentlige elementer i den kommunikationsproces der initieres, og 

derigennem bruger de redskaber, som i sidste ende kan hjælpe revisor til, at træffe den endelige 

beslutning. 

Håndteringen af den uoverensstemmelse som opstår med virksomhedsledelsen er, i stort omfang, 

baseret på baggrund af hvilken type revisoren er. I de tilfælde, hvor revisor fastholder den teoretiske 

begrebsramme, og ikke lader ledelsens ønsker og synspunkter have en indflydelse på den endelige 

konklusion i påtegningen, da må det forventes, at interaktionen med ledelsen vil blive påvirket i 

negativ retning. Hvis ledelsen ikke føler, at denne kan indgå i en dialog med revisoren, da vil 

ledelsen benytte sig af de sanktionsmuligheder som er til stede, herunder muligheden for, at 

fravælge revisoren. 
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I efterfølgende afsnit er en empirisk undersøgelse, af revisors håndtering af kommunikationen med 

virksomhedsledelsen, idet uoverensstemmelser opstår, belyst.  

8. Indledning på analyse 

I foregående afsnit er det teoretiske grundlag for revisors kommunikation, herunder regulativer og 

krav til revisors kommunikation, beskrevet. Dette er dog ikke tilstrækkelig dokumentation, til brug 

for forståelsen af revisors ageren, når uoverensstemmelser opstår med virksomhedsledelsen. For at 

kunne forstå hvordan revisor agerer, er det derfor essentielt at tale med revisorer og forstå deres 

tanker bag beslutningerne. Den efterfølgende del af indeværende afhandling er derfor en detaljeret 

analyse af revisors tanker og ageren, baseret på en række foretagne interviews af revisorer. 

De udførte interviews er, jf. metodeafsnittet, professionelle interviews, hvor den enkelte 

interviewperson beskriver en situation fra sin hverdag. Interviewene karakteriseres som eksplorative 

ikke-strukturerede interviews, hvor svarene fra de enkelte interviewpersoner analyseres. 

Udvælgelsesprocessen af de adspurgte revisorer er foretaget med et ønske om at finde et perfekt 

match således, at analysen differentierer på revisorernes erfaring, størrelse af revisionsvirksomhed 

og type af kundeopgave. For nærmere gennemgang af udvælgelsesmetode samt design af 

interviewene samt udførelsen heraf, henvises der til afsnit 2.5. 
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I nedenstående skema er de gængse informationer om de enkelte interviewede revisorer, deres 

erfaringsgrundlag, revisionsvirksomhedens størrelse samt typen af problemstilling, skitseret.  

 Revisor 1 Revisor 2 Revisor 3 Revisor 4 Revisor 5 Revisor 6 

Revisions-

virksomhed 

A A B A B A 

Revisionserfaring 20 år 24 år 14 år 40 år 16 år 11 år 

Beslutnings-

kompetence 

5 år 10 år 3 år 30 år 4 år 1 år 

Selskabsstørrelse C B B D B C 

Forhold til 

ledelsen 

Godt Middel Rigtig godt Rigtig godt Middel Middel 

Udgangspunkt for 

interviewet 

Ned-

skrivning af 

varelager 

Salg af selskab 

på markeds-

vilkår 

Ulovligt 

aktionærlån og 

retvisende billede 

Behandling 

af hedge-

instrumenter 

Værdi-

ansættelse af 

ejendomme 

Udarbejdelse 

af koncern-

regnskab 

Figur 1: A: Revisionsvirksomheder inden for ”The Big 4”; B: Revisionsvirksomheder uden for ”The Big 4” 

Derudover skal det noteres, at selskabsstørrelsen er et udtryk for den regnskabsklasse, som selskabet, som de 

interviewede revisorer har taget udgangspunkt i, har været i det offentliggjorte regnskab i 2011. 

 

I skemaet ovenfor, fremgår antallet af år, de enkelte revisorer har haft beslutningskompetence. 

Denne beslutningskompetence skal sidestilles med antallet af år, de adspurgte revisorer har været 

statsautoriserede. Dette er opgjort således, da den egentlige kommunikation med 

virksomhedsledelsen og beslutningskompetencerne til brug for, at kunne løse konflikter med 

ledelsen, først er en del af revisors arbejdsopgaver når denne er statsautoriseret revisor. 

Nedenfor er der givet en kort introduktion til de uoverensstemmelser, der er det selvvalgte 

udgangspunkt i de seks foretagne interviews.   

Revisor 1 tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse, hvor nedskrivninger og hensættelser på 

varelageret var beregnet på et forkert grundlag. Regnskabschefen var ikke enig med revisors 

vurdering og beregning af kapacitetsudnyttelsen relateret til IPO beregningen.  

Revisor tager diskussionen med selskabets direktør, og det ender med, at de bliver enige om en 

nedskrivning på varelageret. 

Revisor 2 tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse, omkring hvorvidt salg af et datterselskab er 

foregået på markedsvilkår. Diskussionen gik på, at ledelsen ikke kunne fremskaffe den 

tilstrækkelige dokumentation vedrørende afhændelse af kapitalandele i dattervirksomheden.  
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Revisor ender med, at tage forbehold i regnskabet grundet manglende tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. 

Revisor 3 tager først udgangspunkt i en uoverensstemmelse omkring ulovligt aktionærlån. Ledelsen 

var ikke enig i revisors observationer, hvorfor revisoren valgte at rådføre sig med en advokat. 

Revisoren ender med, at påtegne regnskabet med en supplerende oplysning.   

Revisor 3 tager efterfølgende udgangspunkt i en anden uoverensstemmelse, hvor revisor 

identificerer at sidste års regnskab havde en fejl, som den tidligere revisor ikke havde opdaget. 

Diskussionen gik på, at ledelsen ikke mente, at en korrektion af sammenligningstallene, ville vise et 

retvisende billede i regnskabet.  

Revisor holdt fast i det retvisende billede, og justerede regnskabstallene herefter.  

Revisor 4 tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse, hvor en virksomhed stopper med at lave og 

købe hedgeinstrumenter igennem en række banker. Diskussionen gik på, at revisor manglede at 

modtage et commitet brev fra bankerne. 

Konklusion på ovenstående blev, at revisor tog forbehold i regnskabet.  

Revisor 5 tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse, omkring værdiansættelse af en ejendom. 

Diskussionen gik på, at ledelsen mente ejendommens værdi var korrekt, men kunne ikke over for 

revisor dokumentere tilstrækkeligt bevisgrundlag herfor.  

Revisor endte med at tage forbehold i regnskabet. 

Revisor 6 tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse, omkring manglende koncernregnskab. 

Ledelsen var ikke enig med revisor i, at koncernregnskabet var en væsentlig del af det samlede 

regnskab. Løsningen på ovenstående uoverensstemmelse blev, at der blev givet flere oplysninger 

inde i regnskabet, og revisor i stedet for en afkræftende konklusion, påtegnede regnskabet med et 

forbehold. 

 

For at kunne sikre, at dialogen med de interviewede er åben, har de forespurgte revisorer selv valgt 

hvilken problemstilling, de har ønsket at beskrive. På denne måde har de haft mulighed for, at 

forberede deres interview ved, at genskabe den situation, som var gældende under 

kommunikationsprocessen med virksomhedsledelsen. Hertil har vi som forfattere og interviewere 

været opmærksomme på, at det er fagpersoner, som er interviewet. Det er vigtigt, at der under de 

foretagne interviews har været en kritisk stillingstagen til beskrivelserne af 

kommunikationsprocessen, og såfremt den enkelte revisor ikke har beskrevet en situation 

tilstrækkelig uddybende, da har vi som interviewere udfordret den interviewede heri. 
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Udgangspunktet for hvert interview har været en dialog omkring den interviewedes konkrete 

problemstilling. Undervejs i interviewene har de enkelte revisorer haft mulighed for, at drage 

paralleller til andre lignende situationer de har siddet i, og dertil beskrevet mere generelt omkring, 

hvordan revisorer agerer. Som interviewer har vi accepteret, at de interviewede også har beskrevet 

situationer, hvori der er opstået uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen, da de interviewede 

derved kunne beskrive en række generelle udfordringer, frem for at tale udelukkende om dem selv. 

På baggrund af de optagne interviews har transskribering fundet sted
17

, og det er ud fra disse 

transskriberinger, at analysen er udarbejdet. Til brug for udarbejdelsen af analysen er der ligeledes 

benyttet det revisionsdokumentation, som blev udleveret inden hvert interview.  

Med udgangspunkt i de foretagne interviews har det været muligt at identificere mønstre i revisors 

ageren når der opstår uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen. Disse mønstre er fundet ved 

en detaljeret gennemgang af de transskriberede interviews, hvor de interviewede revisorers 

holdninger er sammenholdt med hinanden. Mønstrene har vist, at kommunikationen omkring 

uoverensstemmelsen med virksomhedsledelsen er bygget op omkring den samme proces. En proces 

som afspejler kommunikationen fra initiering til konklusion. Afslutningsvis i analysen er en række 

forbedringspunkter, som er identificeret under de foregående afsnit, analyseret.  

Analysen er på baggrund af ovenstående kategoriseret i seks underafsnit, oplistet nedenfor:  

 Revisors forventninger til kommunikationen 

 Revisors forberedelse af kommunikation med virksomhedsledelsen 

 Virksomhedsledelsens modspil til revisors kommunikation 

 Revisors udfordringer ved kommunikation med virksomhedsledelsen 

 Revisors konklusion og afrapportering til virksomhedsledelsen 

 Forbedringspunkter til revisors kommunikation med virksomhedsledelsen 

Det er på baggrund af den analytiske gennemgang, at konklusionen er udarbejdet. Teorien har 

opstillet en række konkrete beskrivelser af revisors kommunikation med ledelsen. Dertil har teorien 

beskrevet hvorledes hele forhandlingsstrategien fungerer. Disse teorier benyttes som grundlag til at 

udarbejde analysen og, i samråd med de foretagne interviews og analysen heraf, til at udarbejde en 

konklusion. 

                                                 
17

 Der henvises til bilagene for nærmere gennemgang af de transskriberede interviews. 
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8.1 Revisors forventninger til kommunikationen 

Offentligheden og interessenterne har en række forventninger til revisor, hvilket ligeledes bliver 

understøttet af blandt andet lovgivning og revisionsstandarder. Teoriafsnittet har beskrevet 

konsekvenserne af revisors rolle, herunder, at revisors arbejde, ud over at være både omfattende og 

krævende, også indeholder et ansvar. Lovgivningen foreskriver en række punkter, som revisor skal 

efterleve, i henhold til kommunikationen med ledelsen. Hvorvidt disse punkter står øverst på 

revisors dagsorden, når kommunikationskløften opstår mellem ledelsen og revisor, vil vi forsøge at 

besvare i nedenstående analyse, med følgende spørgsmål: Hvad er revisors forventninger til 

kommunikationen? 

En revisors forventninger til en given situation, baseres ofte på revisorens tidligere kendskab til 

lignende situationer eller oplevelser. Som nævnt under teorien beskriver Bazerman et al., at en 

persons forventninger ikke kan påtvinges. Forventninger er en personlig følelse. En persons 

forventninger afhænger af, hvilken type personen er.  

For at en revisor kan få succes med kommunikationen med ledelsen, er revisor nødt til, at definere 

hvilken rolle han har, og er nødt til at acceptere denne rolle inden kommunikationen initieres. 

Beattie et al. har kategoriseret revisorer i fire typer. Dette giver os et indblik i, at nok har revisorer 

samme uddannelsesmæssige baggrund, men det er de personlige og følelsesmæssige kompetencer, 

som i sidste ende er udslagsgivende for, hvilken type revisoren er. Revisors egne forventninger til 

kommunikationen med ledelsen baseres som sagt på, hvilken rolle revisor besidder. Denne rolle 

defineres ud fra flere parametre, herunder hvor længe revisor har haft virksomheden som kunde, 

tidligere erfaringer med kommunikation med ledelsen, og afledt heraf, erfaringer med ledelsens 

forhandlingsmetoder. Forholdet til ledelsen baseres på revisors integritet og vilje til, at yde en ekstra 

indsats for at tilfredsstille ledelsen. Om revisors forhold til ledelsen er proaktivt eller reaktivt er 

afgørende for revisors forventninger til de forhandlingssituationer, revisoren står over for. Som det 

også er illustreret senere i indeværende analyse, er kommunikation med ledelsen, omkring afklaring 

af fejl eller uoverensstemmelser i regnskabet, mere overskuelige i situationer, hvor ledelsen selv har 

identificeret fejlen. Forventningerne til kommunikationen er derfor også afhængig af ledelsens egen 

involvering i regnskabsaflæggelsen, og ledelsens egen holdning til, at fejl skal løses - ikke gemmes.  

Som nævnt ovenfor er revisors rolle en primær faktor for, hvilke forventninger revisor har til 

kommunikationen. Gibbins foreskriver, at revisor har en forventning om, at uoverensstemmelser 

ikke kan undgås, og derfor er revisor på forhånd opmærksom på, at en forhandlingssituation kan 
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opstå. Revisors forventninger til kommunikationen kan beskrives ved brug af Bazermans ”fixed-

pie” mentalitet, som er beskrevet under forhandlingsteorien. Teorien beskriver, at personer allerede 

inden en forhandling igangsættes, kan have en forventning om, at egeninteresser går i konflikt med 

modpartens. Under spørgsmålet omkring hvorvidt revisor i den konkrete situation forberedte sig på, 

at ledelsen ville være uenig med revisoren, svarer Revisor 4: ”Ja”. En forventning om ledelsens 

uenighed bliver belyst af de andre interviewede revisorer, hvor bl.a. Revisor 1 siger: ”…i 

virkeligheden har man nogle gange fornemmelsen af, at de ikke forstår det hele” og efterfølgende 

”…vores irritation var, hvis man kan sige det sådan, deres utilstrækkelighed, deres egne analysers 

utilstrækkelighed, og det er aldrig så sjovt at skulle diskutere med folk”. Revisor 1 havde altså på 

forhånd en forventning om, at uanset hvordan de vendte og drejede situationen, så ville 

kommunikationen tage udgangspunkt i, at ledelsen ikke forstod situationen. Dette bliver 

understreget af Revisor 6, som fortæller ”Ledelsen forstår det ikke en gang. De kan jo ikke sætte et 

regnskab op, de forstår jo ikke andet end regnskabspraksis”. Kommunikationen med ledelsen 

indebærer et forventet modspil fra ledelsen, og derudover en antagelse om ledelsens teoretiske 

utilstrækkelighed. Revisor 1s og Revisor 6s lidt arrogante holdninger til ledelsens teoretiske kunnen 

er tydelig i ovenstående. At ledelsen er en modspiller under kommunikationen er et faktum, som 

revisor, allerede inden kommunikationen initieres, er opmærksom på.  

Revisoren er nødt til, at tage uoverensstemmelsen med ledelsen for hvad det er, for som Revisor 6 

reflekterer over: ”Kan man godt have mistillid på ét område, og så have fuld tillid til ledelsen på 

alle andre områder? Kan man det? Det er jo svært”. Det hele er et spørgsmål om, hvem ledelsen 

er. Som også nævnt ovenfor, da kan revisors forventning til kommunikationen være farvet af 

ledelsens inkompetencer, men det kan i lige så høj grad være situationer, hvor det modsatte er 

tilfældet. Revisor 3 beskriver erfaringerne med ledelsen således ”Virksomheden er kendt for, at 

være en seriøs virksomhed”. Ligeledes nævner Revisor 4, at der i situationer med ledelsen kan være 

tale om ”Rigtig tunge mennesker”. Disse ”tunge mennesker” forklarer Revisor 4 senere i det 

foretagne interview, som mennesker med meget erfaring og stor teoretisk viden. Revisorer kan i 

disse tilfælde føle sig underlegen, men her er det vigtigt, at revisor ikke er bange for, at tage 

konfrontationen. I de afholdte interviews har der dog kun været én revisor, som har ment, at 

ledelsen var revisoren teoretisk overlegen i den konkrete problemstilling. Den generelle holdning 

blandt de adspurgte er, at revisorer besidder den største teoretiske viden inden for 

regnskabsopstilling, og de dertilhørende problemstillinger, hvilket er som forventet.  
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På spørgsmålet omkring hvilke parametre som har betydning for revisors forventninger til 

kommunikationen i den konkrete problemstilling, beskriver Revisor 5 følgende ”Jeg vil sige, at det 

er ikke et spørgsmål om kundeforholdets længde, det er et spørgsmål om kundens gemyt”. Det 

samme understreger Revisor 3 med følgende forklaring: ”Kundeforholdet har klart en indflydelse 

på måden, man håndtere en uoverensstemmelse på”. Disse tanker er tydeligvis med i 

overvejelserne hos revisorerne, inden kommunikationen, og de er derfor vigtige faktorer i, 

hvorledes revisors forventninger går i den ene eller den anden retning. Forventningerne til 

kommunikationen kan derfor afspejles i hvilken type person ledelsen er, og det er derfor nødvendigt 

for revisor at fastslå hvilken type person, revisor under forhandlingerne sidder overfor. Ovenstående 

viser derfor, at revisors forventninger til kommunikationen baseres på nogle grundlæggende 

antagelser omkring, hvilken type revisoren er, samt hvilken type ledelse der kommunikeres med. 

Hvis revisor er en ”crusader”, det vil sige, en revisor med ekstrem høj professionel integritet, da vil 

forventningerne til kommunikationen med ledelsen alene baseres på en forventning om, at uanset 

hvor uenig ledelsen er, da vil forhandlingssituationen først være færdig i det øjeblik, hvor ledelsen 

har accepteret, at lovgivningen ikke kan bøjes. Når de interviewede anvender begrebet ”at bøje 

loven” menes der, at revisor forsøger, at finde den mest optimale løsning på en problemstilling ved, 

at finde den paragraf eller note i loven, som kan bruges til fordel for kundens opfattelse. Revisorer 

bruger derfor ikke loven præcis, som den står skrevet, men finder muligheder inden for lovens 

rammer, til at løse den problemstilling virksomheden står overfor. Dette kan også forklares ved brug 

af et eksempel, som Revisor 3 beskriver. Heri bliver udtrykket ”bøje loven” benyttet i et tilfælde, 

hvor virksomheden som Revisor 3 skulle revidere, havde en fundamental fejl i regnskabet. Dette 

betød, at sammenligningstallene i virksomhedens regnskab skulle ændres. Dette ville, efter Revisor 

3’s egne ord ”… ødelægge billedet af selskabets trend, og derfor ikke vise et retvisende billede”. 

Revisor 3 valgte derfor, uagtet at dette ikke var den mest teoretisk korrekte løsning, at vise det 

retvisende billede, hvilket trenden i virksomheden var ensbetydende med. Her valgte Revisor 3 at 

”bøje loven”, hvilket Revisor 3 selv forklarer ved følgende: ”Man ender med, at lege med brug af 

væsentlighedsniveau og skønsmæssige poster. Man er som revisor nødt til, at finde et niveau som 

ledelsen kan gå med til”.  

En ”crusader” har på forhånd en forventning om, at nok kan ledelsen være uenig, men lovgivningen 

bliver ikke bøjet, og derfor bliver der ikke ændret ved revisors holdning til problemstillingen. Ved 

dette menes, at en revisor af denne type alene forholder sig til den teoretiske løsning. Skulle 

virksomhedsledelsen have foretaget transaktioner eller truffet beslutninger, som måske ikke har 
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været helt i overensstemmelse med lovgivningen, da vil en revisor af denne kaliber sørge for, at 

disse transaktioner og beslutninger bliver justeret således, at det aflagte regnskab viser det mest 

teoretisk korrekte billede. Crusaders forbereder sig på det værste. Det har ikke været muligt, på 

baggrund af de foretagne interviews, at karakterisere en af de adspurgte revisorer som en klar 

”crusader” type. Dog har flere af de adspurgte revisorer haft tydelige ”crusader” karakteristika, som 

f.eks. Revisor 2 der med følgende citat udviser ekstrem høj integritet: ” Vi har skrevet klart og 

tydeligt tidligt i processen, hvad konsekvensen i dette regnskab var og hvordan vores påtegning 

ville komme til at se ud.” Det vil senere i analysen vise sig, at det ikke er muligt for en revisor alene 

at træffe beslutninger på baggrund af teori og lovgivning, i hvert fald ikke i de tilfælde, hvor 

revisoren ønsker, at bevare et sundt forhold til virksomhedsledelsen. En ”accomodator” vil nærmere 

forholde sig til en forestående forhandlingssituation, med en forventning om, at situationen skal 

løses på den mindst besværlige og tidskrævende måde. Revisor 3 er ovenfor citeret for, at revisoren 

leger med væsentlighedsniveauet for at finde det niveau som ledelsen kan gå med til. Dette 

indikerer tydeligt, at Revisor 3s ageren har karakter som en ”accomodator”.   

Ovenstående er dog ikke det eneste, som kan karakteriseres som grundlæggende for revisors 

forventninger til kommunikationen med ledelsen. Ved de i afhandlingen foretagne interviews, er 

andre relevante holdninger kommet til kende. Revisor 1s forventninger til ledelsens reaktion på den 

givne problemstilling, var inden kommunikationen følgende: ”Jeg forventede nok, at de ville være 

lidt tilbageholdende”, hvor Revisor 5 ligeledes beskriver: ”Jeg regnede jo ikke med, at han blev 

glad. Det gør man jo ikke”. Revisor 2 siger ”… jeg vidste, at det ikke var ”walk in the park””. 

Ovenstående citater viser, at revisorerne udmærket var klar over, at der var mere på spil, end blot en 

identifikation af problemstillingen. Vores antagelse af virksomhedsledelsen, på baggrund af de 

foretagne interviews er, at ledelsen sjældent går ned uden en kamp. Begrebet ”ikke at gå ned uden 

en kamp” betyder i dette tilfælde, at ledelsen ikke lader revisoren bestemme, hvad der skal ske, og 

hvilke beslutninger der skal træffes på virksomhedens vegne, uden at ledelsen selv har været med 

inde over disse beslutninger. Revisoren træffer beslutninger på baggrund af, hvad der står i 

lovgivningen, men ledelsen har virksomhedens bedste interesse som mål, hvorfor eventuelle 

beslutninger kan træffes uden at ledelsen nødvendigvis, bevidst eller ubevidst, overholder den 

gældende lovgivning. Det er derfor vigtigt for ledelsen, at når revisoren ønsker at ændre de 

beslutninger, som ledelsen har taget, da fastholder ledelsen sine argumenter og kæmper for disse. 

Dette uddybes af Revisor 3: ”Jeg forventede en diskussion, primært pga. mit kendskab til 

hovedaktionæren fra tidligere år. Da jeg blev bekendt med, at han ikke ville give sig og udarbejde 
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det notat, jamen der vidste jeg, at der ikke ville blive nogen dialog. Der indså jeg, at jeg var nødt til, 

at involvere en tredjepart
18

”. Tidligere har analysen vist, at Revisor 3 har karakter af typen 

”accomodater”. I ovenstående citat, hvor Revisor 3 beskriver en ny uoverensstemmelse, viser 

Revisor 3 karakter af en ”crusader”. Dette viser derved, at revisors grad af integritet varierer efter 

den uoverensstemmelse revisor står over for. Den enkelte revisor kan derfor ikke nødvendigvis 

karakteriseres som en specifik type.  

Revisors forventninger til kommunikationsprocessen kan kortfattes til, at de udmærket er klar over, 

at ledelsen ikke ønsker at blive konfronteret med ”egne fejl”. Dette giver derfor revisor grobund for 

at vide, at ingen kommunikation af den identificerede problemstilling kan lukkes uden en 

diskussion. Revisor er udmærket godt klar over, at ledelsen sidder i en situation, hvor identifikation 

af fejl kan give store personlige og økonomiske konsekvenser, og det er tydeligt at høre, under de 

foretagne interviews, at ledelsens personlighed, har stor indflydelse på hvordan kommunikationen 

initieres.  

Revisors forventninger er en individuel følelse, som baseres på flere faktorer, herunder kendskabet 

til ledelsen, omfanget af den gældende problemstilling samt, måske mest af alt, hvilken type 

revisoren er. Det er tydeligt, efter de foretagne interviews, at revisorerne ikke som udgangspunkt 

tænker på den givne problemstilling med teoretiske briller. Revisor lader ikke sine forventninger 

udelukkende styres af lovgivning. Revisor baserer sine forventninger primært på de følelsesmæssige 

aspekter. 

At revisor er klar over disse problematikker betyder ikke, at kommunikationen ikke initieres, som 

Revisor 4 blandt andet siger: ”… vi var måske djævelens advokater, og sagde, at det ikke er godt 

nok”. Denne bemærkning beskriver tydeligt, at revisor er klar over den rolle, revisor besidder og er 

derudover klar over, at de konklusioner der bliver truffet, ikke nødvendigvis imødekommer 

ledelsens ønsker, men de er trods alt nødvendige. Revisor 4 må derfor, med udgangspunkt i 

ovenstående, kunne karakteriseres som en ”safe hand” revisor. Revisors rolle har i ovenstående vist, 

at være en afgørende faktor for hvorledes forventningerne til kommunikationen har været positive 

eller negative. De foretagne interviews har vist, at revisor er ansvarlig for, at kommunikationen med 

ledelsen bliver udført på bedst mulige måde. Revisors ansvar ligger i, at lovgivning overholdes, 

men derudover ses det af de foretagne interviews, at kundeforholdet er vigtigt at opretholde. Disse 
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faktorer gør, at revisor står over for en stor opgave. En opgave der må forventes, at være 

uoverskuelig for mange revisorer. Her er det vigtigt at nævne, at i de tilfælde hvor opgaven bliver 

for stor, da er det nødvendigt, at revisor bevarer sin professionelle dømmekraft og sin gode 

intuition. Som Revisor 6 nævner; ”Overordnet set skal vi rette ryggen”. Forventningerne skal 

derfor ikke alene baseres på kundeforholdet, typen af ledelse, eller revisors rolle, som diskuteret 

ovenfor. Det er nødvendigt, for ikke at sige essentielt, at revisor ikke er nervøs for de konflikter, der 

opstår. Forventningerne til kommunikationen skal altså afspejle den ”rigtige løsning” på 

forhandlingssituationen. Den ”rigtige løsning” bliver af flere revisorer, i de foretagne interviews, 

brugt i flæng. Når der i denne analyse derfor tales om den ”rigtige løsning”, henvises der til 

lovgivningen, og de i lovgivningen beskrevne retningslinjer til revisionen. Denne ”rigtige løsning” 

er den konklusion, som i sidste ende bør fremgå af revisionspåtegningen. Påtegningen skal afspejle 

konklusionen på det arbejde, som revisor har foretaget i løbet af regnskabsåret. Revisors stemme til 

omverden og muligheden for, at forklare og beskrive overfor regnskabsbrugeren, at der er forhold i 

virksomheden, som muligvis ikke er korrekte, er både nødvendigt og reguleret ved lov. Derfor vil 

samtlige forhandlingssituationer fra revisor, såvel som fra ledelsens side af, initieres med, at 

revisionspåtegningen skal underskrives, hvorfor forhold, som måtte være gældende og nødvendige 

for virksomhedens regnskabsbrugere, skal kommunikeres. Det forventes, at virksomhedsledelsen 

som udgangspunkt ikke er interesseret i, at for mange forhold, hvis nogle forhold overhovedet, skal 

fremgå af denne revisionspåtegning. Derfor må det antages, at virksomhedsledelsens forventninger 

til kommunikationen med revisor er, at eventuelle forhold som måtte drøftes, bliver afklaret og 

dokumenteret i et sådant omfang, at nødvendigheden ved at oplyse om forholdet i 

revisionspåtegningen undgås. Konklusionen i en sådan revisionspåtegning kan have store 

konsekvenser for en virksomhed. Derfor er det nødvendigt, som også nævnt tidligere, at revisor tør 

tage disse konfrontationer med ledelsen, uagtet at udfaldet kan blive skæbnesvangert for 

virksomheden. Som også Revisor 6 nævner; ”Vi skal ikke være bange for, at tage de der 

konfrontationer” samt ”Det er i bund og grund noget med tillidsforhold”.  

Forventninger til kommunikationen med ledelsen er svært håndgribeligt for selv den mest erfarne 

revisor. Der kan ikke sættes to streger under en revisors forventninger, hvilket ovenstående analyse 

med tydelighed har vist. De adspurgte revisorer har alle haft følelsesmæssige forventninger til den 

kommunikation og forhandling, de stod overfor. Revisorerne har i de foretagne interviews haft 

svært ved, at beskrive disse følelser, og de havde alle en indledende holdning til, at forventninger 

kunne beskrives ved teoretiske parametre. Det må derfor kunne konkluderes, at følelser er en svær 
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håndgribelig faktor for revisorer. Revisor har ifølge teorien ikke følelser med på arbejdet, og især 

ikke med det ansvar, som revisor sidder med. Ikke desto mindre har alle adspurgte revisorer fejlet 

på denne antagelse. Følelser er den primære faktor for revisors forventninger til kommunikationen. 

Om følelserne er undertrykte eller direkte henførbare til de beslutninger, der bliver truffet, er 

forskelligt fra person til person, hvilket også må forventes, når det er følelser, der tales om. Men at 

revisors beslutninger bliver påvirket af følelser, er der ingen tvivl om.    

8.2 Revisors forberedelse af kommunikation med virksomhedsledelsen 

Når problemstillingen hos kunden er identificeret, begynder revisors forberedelse af 

kommunikationen med ledelsen. Dette må anses for værende et vigtigt stadie i 

kommunikationsprocessen, idet revisors valg af taktik og strategi kan og vil få indflydelse på 

udfaldet af kommunikationen. Da revisor ikke bliver uddannet i kommunikationsstrategier og 

taktikker, er det ”learning by doing”, hvilket betyder, at der ikke er en ensartet måde hvorpå 

revisorer kommunikerer med ledelsen. Idet alle revisorer opererer inden for det samme regelsæt og 

har samme uddannelsesmæssige baggrund, er der en forventning om, at der på baggrund af de 

foretagne interviews kan identificeres nogle fælles parametre, som påvirker revisors forberedelse. 

Dog er der ligeledes en forventning om, at den valgte kommunikationsstrategi også vil være præget 

af den leder type, revisor skal kommunikere med. I nærværende afsnit vil vi, på baggrund af de 

foretagne interviews, identificere de faktorer, som påvirker revisors forberedelse. 

Det er tidligere i afhandlingen diskuteret, hvilke forventninger revisor har til kommunikationen med 

ledelsen, og heraf den følelsesmæssige involvering revisor har i de enkelte situationer. Disse tanker 

hverken kan eller må glemmes, når der tales om revisors forberedelser, hvilket betyder, at 

forventningerne er grundlaget for forberedelserne. I de tilfælde hvor revisors forventninger til 

kommunikationen er negative, hvor revisor allerede inden kommunikationen initieres forventer, at 

der ikke kan opnås enighed med ledelsen, der forbereder revisor sig herefter til kommunikationen. 

Revisor vil derfor søge, at opnå den stærkeste position i kommunikationen, blandt andet ved, at 

søge sparring hos andre i revisionsvirksomheden.  

8.2.1 Forholdet mellem revisor og virksomhedsledelse 

Forholdet mellem revisor og ledelse spiller en essentiel rolle, når det kommer til den tilgang revisor 

har til sin forberedelse af kommunikationen med ledelsen. Hvis revisor og ledelse har et proaktivt 

forhold, så indikerer det overfor revisor, at ledelsen har et ønske om at samarbejde. Som blandt 
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andet Revisor 1 nævner i den konkrete uoverensstemmelse: ”Hvis de nu henvendte sig, når de kom i 

tvivl, i stedet for, at lade det ligge… problemet er bare, at hvis man så er uenige i det, der er gjort, 

så bliver det måske nogle gange sådan lidt dobbelt, og det skal laves om”. Revisor 1 forventer, at 

de problemstillinger de måtte finde, kunne have været løst i et tidligere stadie. Ønsket om et 

proaktivt forhold bliver også belyst af de andre interviewede revisorer, herunder citeres Revisor 5 

med følgende: ” Det er jo altid nemmere, hvis kunderne kommer med tingene først. Det andet bliver 

man jo træt af. Der hvor de godt ved det, men hvor de ikke siger det.” Der er generelt, blandt de 

interviewede revisorer, enighed om, at de foretrækker et proaktivt forhold frem for et reaktivt 

forhold, idet revisor derved får mere indflydelse på regnskabet, og problemstillingen kan diskuteres 

løbende. Yderligere illustrerer ovenstående, at kundeforholdet er en vigtig parameter, som påvirker 

revisors holdning overfor de uoverensstemmelser, der måtte opstå. Ved det proaktive forhold 

undgår revisor, at diskussionerne først kommer efter transaktionerne har fundet sted, og derved 

bliver det nemmere for revisor at nå til enighed med ledelsen. Dermed ikke sagt, at revisorer går på 

kompromis med deres rolle. Ledelsen kan få fornemmelsen af, at den har haft indflydelse på den 

endelige beslutning, frem for, at revisor giver et ultimatum. Revisor 2 støtter ligeledes op om 

ovenstående, ved følgende citat: ”Jeg tror, at mange af os gør en god indsats for, at have denne 

løbende dialog med ledelsen, og på at være dus med dem. Det, at man gør dette og investerer den 

tid i det, jamen det gør også, at kommer man i disse situationer, da er man i stand til, at håndtere 

dette, i stedet for, at der kommer en konflikt heraf.” Det må forventes, at revisor, som alle andre 

personer, forsøger at undgå en konflikt. Men dette er ikke ensbetydende med, at revisorer er bange 

for konflikter. Vi har stillet spørgsmålet til de interviewede om, hvorvidt de er nervøse for 

konflikter. Som ovenstående citat bekræfter, da vil nogle revisorer helst undgå konflikter, modsat 

andre som ikke decideret opsøger dem, men kan lide dem. På spørgsmålet, om hvorvidt de er 

nervøse for konflikter, svarer Revisor 3, 4 og 6 følgende;” Nej jeg er ikke nervøs. Jeg kan godt lide 

det.”. Revisor 4: ”Nej, Nej. Det synes jeg ikke.” Og Revisor 6 ”Nej, bestemt ikke. Det er jeg ikke. 

Det er jeg bestemt ikke.”. Der dannes et generelt mønster af, at revisorer ikke er nervøse for at tage 

en konflikt med ledelsen, idet de ved, at dette er nødvendigt. Dog beskriver de citerede revisorer, 

senere i interviewet, at såfremt de kan nå at gennemgå problemstillingen inden det bliver en 

konflikt, da er dette at foretrække. 

Den manglende forventningsafstemning mellem revisor og ledelse, omkring revisors rolle, kan 

medføre, at et reaktivt forhold opstår, hvor revisor kan føle, at ledelsen ikke samarbejder. Hvis ikke 

revisor får kommunikeret tydeligt til ledelsen, at denne ønsker at blive konsulteret, når 
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problemstillingerne opstår, og som ledelsen på forhånd har en ide om kan give problemer ved 

revisionen, hvordan skal ledelsen så vide det? De adspurgte revisorers ønske om, at ledelsen skal 

henvende sig, når væsentlige problemstillinger opstår, for at undgå en konflikt, sætter 

spørgsmålstegn ved revisors rolle. Som udgangspunkt er det ikke revisors rolle løbende at rådgive 

deres kunder, hvorfor revisor ikke kan forvente eller forlange, at ledelsen konsulterer med revisor 

inden transaktionerne registreres. Samtidig kan revisors uafhængighed komme i fare, hvis revisor 

først rådgiver omkring f.eks. indregning af en specifik regnskabspost, assisterer med beregningerne 

af denne regnskabspost, for derefter at revidere tallene og til sidst påtegne regnskabet. Selvfølgelig 

skal revisor sikre, at regnskabet er aflagt inden for den valgte begrebsramme, og dermed kan revisor 

blive nødt til, at rådgive ledelsen om, hvordan de kan aflægge regnskabet inden for begrebsrammen. 

Men det er essentielt for revisor, at bibeholde uafhængigheden.  

Ifølge Goffmans teori spiller hele teamet en vigtig rolle i en forhandlingssituation. Inden revisors 

kommunikation initieres med ledelsen, sker der en del interaktioner i revisionsteamet og med 

eventuelle specialister, hvor revisor på baggrund af sine forventninger til kommunikationen, får 

forberedt sig bedst muligt. Forberedelsen sker på flere niveauer og er individuel fra revisor til 

revisor. Ens for Revisor 2 og Revisor 6, som begge er fra større revisionsvirksomheder, er, at de 

begge konsulterede med deres revisionsvirksomheds specialister, for at diskutere 

uoverensstemmelsen som interviewet tog udgangspunkt i, og dermed have argumenterne i orden 

inden kommunikationen med ledelsen. Revisor 2 forklarer: ”Jeg sidder heldigvis tæt på den faglige 

afdeling
19

, og går ind og får klaret problemstillingen up front, hvis jeg kan se, at der ligger en 

problemstilling, som på et tidligst tidspunkt kræver involvering. Og får lige taget denne up front 

drøftelse omkring, om vi er enige om vi skal til højre eller til venstre. Så er banen ligesom kridtet 

op”. Revisor 2 beskriver her, hvad de forberedte sig på, inden de skulle stå over for ledelsen. Ved at 

konsultere med andre teammedlemmer, fremstår revisor stærk og skarp i sine argumenter. I mindre 

revisionsvirksomheder, hvor muligheden for specialiseret konsultation ikke er til stede, har 

revisorer en anden tilgang til forberedelsen. Med udgangspunkt i interviewet med Revisor 3 kan det 

beskrives, at i situationer hvor der er meget komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, eller 

hvor revisor har følt, at man er oppe imod en meget faglig kompetent ledelse, på det specifikke 

område, da forbereder revisor sig ved, at læse op på lovgivningen og regnskabsstandarderne. Dette 

gør revisor for, at blive opdateret på teorien og de eventuelle faldgrupper samt underbygge sine 

kompetencer. Revisor er klar over vigtigheden af, at have forberedt sig på den faglige 
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problemstilling, således at revisor overfor ledelsen lyder overbevisende. Revisor 3 beskriver 

nødvendigheden af sin forberedelse, med et eksempel hvor revisoren sad overfor en direktør, som 

også var advokat: ”Hvilket var nødvendigt, idet hovedaktionæren sidder med viden inden for den 

juridiske del.” Revisor 3 beskriver i interviewet, at der blev konsulteret med en advokat, for at få 

adgang til specialist viden, idet Revisor 3s egen revisionsvirksomhed ikke besidder disse 

kompetencer. Revisor 3 giver under interviewet udtryk for, at ved sparring, får revisor bekræftelse 

hos specialister og ikke mindst tryghed til den senere argumentation overfor ledelsen.  

Det fremgår af de foretagne interviews, at den generelle holdning er, at revisor ikke ønsker at tabe 

ansigt over for ledelsen, hvorfor forberedelse er essentiel for, at sikre det bedste udgangspunkt til 

diskussionen med ledelsen. Det understøttes ligeledes af Revisor 5, der ligesom Revisor 3 også er 

fra en mindre revisionsvirksomhed. Revisor 5 bliver i den pågældende situation presset ud i at 

skulle tænke på alternative løsninger, for at kunne overbevise ledelsen, og søger derfor assistance 

hos en ekstern advokat, hvilket gør Revisor 5 i stand til, at træffe den rigtige beslutning.  Revisor 5 

beskriver sine overvejelser omkring kommunikationsprocessen med følgende: ”Så man forsøger 

ligesom at være konstruktiv i stedet for, kan man sige, at være sort og hvid” og ”… man finder de 

løsninger, som er inden for lovens rammer, i stedet for at gå ud og sige, at det er sort/hvidt.” 

Ovenstående citat indikerer, at Revisor 5 har karakter af en ”safe hand” type. Revisoren nævner, at 

denne har et ønske om, at være konstruktiv, hvilket kan sidestilles med definitionen på en ”safe 

hand” revisor. I citatet bruger Revisor 5 flere gange begrebet ”konstruktiv” hvilket betyder, at 

Revisor 5 prøver at se problemstillingen fra flere vinkler, for derved at finde frem til en løsning. 

Dette understøttes ligeledes af Revisor 2: ”Så får man drøftet forholdene, og som vi talte om, så er 

der ingen ting der er sort/hvide. Så er der et eller andet punkt, hvor man kan nå til enighed.” 

Begrebet ”sort og hvid” bruges til, at forklare det modsatte af ”konstruktiv”, hvilket netop 

understreger revisorers overvejelser om, at imødekomme ledelsens ønsker. 

8.2.2 Revisors kommunikationsstrategi og taktik 

Den tilgang, som revisorer har til deres forberedelse, er tæt forbundet med, hvilken type revisoren 

er. Det kan blandt andet nævnes, at en ”crusader”, ikke vil indgå i en dialog med ledelsen, uden at 

være tilstrækkelig forberedt. En ”crusader” vil derfor søge den nødvendige sparring med de 

specialister og teammedlemmer, der måtte være påkrævet. Revisor 4 agerede med en mere 

selvstændig indgangsvinkel, og revisoren søgte kun sparring hos den anden underskrivende revisor, 

som skulle påtegne regnskabet i den pågældende problemstilling. Revisor 4 ønskede selv at træffe 
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beslutningen, og herigennem bedst at kunne imødekomme ledelsens ønsker, ved ikke at få for 

mange parter involveret. Revisor 4 svarer til spørgsmålet omkring involvering af specialister: ”… 

men det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg var nok præget af, at være loyal overfor firmaet, men også at 

være individuel. Det der med selv at kunne tage stilling til nogle ting.” Ovenstående viser derved 

med tydelighed, at revisor i sit daglige virke ikke kun følger den teoretiske vej, når denne står over 

for en problemstilling, men at der også er følelser involveret.  

Som nævnt ovenfor, er revisors fokus i forberedelsesstadiet, udover den faglige forberedelse, også 

en mere personlig forestilling om, hvordan revisor har tænkt sig, at gribe kommunikationen an. De 

faktorer som revisor i sin forestilling omkring kommunikationen tager stilling til, er faktorer som på 

den ene eller anden måde kan påvirke udfaldet af uoverensstemmelsen med ledelsen. Selvom 

revisor ved, at de faglige kompetencer er tilstrækkelige, så er der et kundeforhold, som skal plejes, 

og budskabet skal fremlægges, uden at skade dette kundeforhold.  

Bazermans forhandlingsteori antager, at et positiv syn forbedrer chancerne for en god forhandling. 

Revisor 1 havde i sin forberedelse fokus på, hvordan problemet skulle fremlægges for ledelsen. ”Så 

det var mest af pædagogisk art. Hvordan får vi præsenteret, at der er et problem, og hvordan får vi 

præsenteret det sådan, at de måske ikke taber ansigt fuldstændigt.” Revisor 1 nævner under 

interviewet, at ledelsen er af den type, som ser revisor lidt som en modspiller og kontrollant, frem 

for en sparringspartner. Dette har indflydelse på, hvordan Revisor 1 vælger at håndtere situationen. 

Revisor 1 beskriver, i det foretagne interview, et ønske om en god dialog med ledelsen, hvor 

budskabet kommer frem, uden ledelsen føler sig belært af revisor. Revisor 1s indstilling er, at skabe 

en konstruktiv dialog, og har derved en positiv indstilling til forhandlingen allerede før denne 

initieres. De andre interviewede revisorer, havde ikke gjort sig indledende overvejelser om, hvordan 

de skulle kommunikere problemstillingen og agere overfor ledelsen, men forklarede, at de 

udelukkende havde fokus på det faglige aspekt, og at deres argumenter skulle være i orden, for at de 

kunne overbevise ledelsen. Denne meget firkantede tilgang modsiger de interviewede dog, når de 

senere i interviewene begynder at tale om, hvordan de rent faktisk får kommunikeret deres løsning 

på problemstillingen til ledelsen. Her kommer det frem, at kundeforholdet har stor indflydelse på, 

hvordan revisor agerer i forhandlingsprocessen, som Revisor 3 siger ”Kundeforholdet har klart en 

indflydelsen på måden, man håndtere en uoverensstemmelse på.”. Ved at spørge revisorerne direkte 

viser det sig, at revisorerne som udgangspunkt ikke har gjort sig overvejelser omkring, hvordan 

budskabet skal formidles til ledelsen. Når de så rent faktisk fortæller om, hvordan de har ageret, er 
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det tydeligt, at kundeforholdet spiller en vigtig faktor for deres kommunikationsforløb. Kun en af de 

interviewede revisorer, har direkte gjort sig overvejelser omkring kommunikationsstrategien og 

erkender, at der er flere faktorer end de teoretiske, som har indflydelse på 

kommunikationsprocessen.  

Flere af de interviewede anvender begrebet ”pædagogik”, i forskellige sammenhæng i interviewene, 

hvorfor det er interessant, at se nærmere på, hvad der rent faktisk menes hermed. Revisor 6 nævner 

f.eks., at revisor har en ”pædagogisk rolle” i forhold til at forklare, hvad påtegningerne betyder. 

Revisor 1 mener, at kommunikationsprocessen kan være af en mere ”pædagogisk art”, og det 

kræver ”pædagogisk indsigt” i, hvordan folk kan reagere. Revisor 2 forbinder pædagogik med 

taktikken i forhold til kommunikationen. Dette indikerer, at når revisorer anvender begrebet 

pædagogik, så relaterer det sig til måden hvorpå, et budskab formidles. Dette omfatter, at revisor 

skal kunne sætte sig ind i, hvem modtageren er og overveje, hvordan modtageren takler en negativ 

besked. Ligeledes beskriver pædagogik for revisorer noget om, hvilket ”sprog” ledelsen taler – altså 

et spørgsmål om, hvorledes ledelsen forstår revisors sprog.  Disse faktorer er meget afgørende for, 

hvordan revisor formidler deres budskab og afledt heraf, resultatet af kommunikationsprocessen. 

Indirekte er revisorer bevidste om, hvilke faktorer, de skal være opmærksomme på i forhold til at 

kommunikere med ledelsen, men der er blandt de interviewede revisorer ingen tvivl om, at 

kommunikationen kan blive skarpere.  

I revisorernes forberedelsesstadie, har de gjort sig klart, hvad målet skal være, og de giver det 

indtryk, at der ikke umiddelbart kan afviges herfra. De er indstillet på at bruge en distributiv 

forhandlingsstrategi og forventer ikke, at afvige fra deres først antaget målsætning. Hvordan revisor 

efterfølgende indgår i dialog med ledelsen, for at imødekomme ledelsens behov og ønsker, vil i de 

efterfølgende afsnit blive analyseret.  

8.3 Virksomhedsledelsens modspil til revisors kommunikation  

I de foregående afsnit er der blevet identificeret flere faktorer, som revisor har indflydelse på i 

forhold til kommunikationsprocessen. Uanset hvor godt revisor forbereder sig på 

kommunikationsprocessen, så vil der altid være nogle faktorer, som revisor ikke kan kontrollere. En 

af de essentielle variable faktorer, som forventes, at have indflydelse på revisors kommunikation, er 

virksomhedsledelsen. I denne afhandling er der ikke foretaget undersøgelse af 

virksomhedsledelsens holdning til kommunikationsprocessen med revisor, men det begrænser ikke 

muligheden for at undersøge, hvilken rolle virksomhedsledelsen har i kommunikationsprocessen 
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ifølge revisor. På baggrund af de udførte interviews er det muligt at udlede i hvor stor en 

udstrækning, virksomhedsledelsen ifølge revisor har indflydelse på forhandlingsprocessen. I dette 

afsnit vil de variable faktorer vedrørende virksomhedsledelsen, som har indflydelse på revisors 

kommunikationsproces, forsøges belyst.  

Som Gibbins i teorien nævner, er der primært to variable faktorer, der har indflydelse på revisors 

forhandlingsstrategi – revisors vurdering af ledelsens fleksibilitet og forholdet mellem revisor og 

ledelse. Som konkluderet i det foregående afsnit, har revisors opfattelse af ledelsens 

samarbejdsvillighed, stor indflydelse på revisors tilgang til kommunikationsprocessen. Ens for alle 

de adspurgte revisorer er, at de mener, at ledelsen ikke uden videre diskussion har accepteret 

revisors bemærkninger til de konkrete uoverensstemmelser. Kommunikationsprocessen har for alle 

de interviewede varet i en periode mellem en uge og op til flere måneder. Dette indikerer, at 

revisors forestilling om at have en distributiv forhandlingsstrategi ikke bliver praktiseret, når 

revisoren først skal kommunikere med ledelsen. Hvis nu revisor realiserede sin distributive 

forhandlingsstrategi, da vil der ikke være noget, der skulle drøftes med ledelsen. Det må ved en 

distributiv forhandlingsstrategi forventes, at revisor, uden at tænke på ledelsen, vil påtegne 

regnskabet med den først antagne konklusion, såfremt ledelsen ikke straks vil foretage korrektioner 

til de identificerede problemstillinger. Og hvad skyldes så, at revisor ikke praktiserer denne 

strategi?  Revisor 6 besvarer dette spørgsmål indirekte ved sit svar til, hvorvidt Revisor 6 forsøgte at 

nå til enighed med ledelsen: ”… Det andet var, at lande den på en fornuftig måde. Man kan sige, at 

vi er stadig inde for lovens rammer, og kunden har også noget, som kunden kan acceptere. Uden at 

vi har haft pistolen for tindingen”. Revisor 6 agerer med høj integritet, hvilket karakteriserer 

revisoren som en ”safe hand” revisor. Revisor 6 har i den konkrete uoverensstemmelse med 

virksomhedsledelsen, konsulteret med en specialist, hvilket er et karaktertræk for både en 

”crusader” og en ”safe hand”. Analysen har tidligere vist, at Revisor 6 ikke er konfliktsky, hvilket 

som udgangspunkt kan forklares ved en ”crusader” type. Revisor 6 er derfor et eksempel på, at 

”safe hand” revisorer kan have visse ”crusader” karakteristika.  

Som gennemgået tidligere i analysen, da understreges betydeligheden af kundeforholdet endnu 

engang. Revisor 6 har ikke følt sig direkte truet af ledelsen til at komme frem til en anden løsning, 

men er udmærket klar over vigtigheden af, at finde en løsning, som ledelsen også kan acceptere. 

Dette skyldes, at revisor vil bevare det gode forhold til ledelsen. At forhandlingsprocessen tager 

lang tid skyldes primært, at revisor forsøger at bevare et godt forhold til ledelsen, som Revisor 3 
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siger: ” Hvis det havde været en større kunde, så havde diskussionerne gået længere. Resultatet var 

nok det samme, men vi var bombastiske i denne situation og i diskussion med ledelsen.” Forholdet 

til ledelsen har indflydelse på, hvor mange kræfter revisor ligger i kommunikationsprocessen. Som 

det kan udledes af de foretagne interviews, da vil fokusset på at tilfredsstille ledelsen være mindre, 

såfremt at kunden er ubetydelig for revisionsvirksomhedens omsætning. Det er altså for revisor 

nødvendigt at vurdere, i hvilket omfang kunden har betydning for revisionsvirksomhedens image, 

før kommunikationen initieres. Dette understreges af Revisor 3, som følte, at ledelsen ikke var 

fleksibel, og at ledelsen gav modstand allerede ved identifikationen af problemstillingen. Dette 

medførte, at Revisor 3 hurtigt vurderede, at besværet for forhandling ikke kunne svare sig, ud fra 

følgende citat: ”Jeg fik hovedaktionæren indkaldt til et møde, hvor vi talte højt med hinanden, 

omkring vores egne synspunkter. Det var klart, at ingen var tilfreds med situationen. Mødet endte 

med, at vi var uenige”. Revisoren valgte derefter for at få løst uoverensstemmelsen, at konsultere 

med en advokat, og på baggrund af dette, som viste sig at understøtte revisors holdning, blev der 

udarbejdet en supplerende oplysning i regnskabet.  

8.3.1 Virksomhedsledelsens pres og trusler 

Ud fra interviewene er det vores vurdering, at virksomhedsledelsen ofte har indflydelse på, hvem 

der bliver valgt som revisor, og dermed er der et indirekte pres på revisor til at levere den service, 

som ledelsen forventer, alene for at øge sandsynligheden for at blive genvalgt. De adspurgte 

revisorer er af ledelsen ikke kun, i de beskrevne situationer, blevet udfordret på deres faglige 

kunnen, men også på hvor stærke de er som personer, det vil sige, om ledelsen kan presse revisor til 

at ændre holdning. Dette bliver underbygget af Revisor 3: ”Presset og presset. Helt klart! … Pres 

var der tydeligt fra hovedaktionæren.” og af Revisor 2: ”Øh, der var da pres fra ledelsen, det er der 

ingen tvivl om.”. Set fra ledelsens synspunkt så er det forståeligt, at de ønsker en blank påtegning, 

idet det udadtil giver et positivt indtryk og billede af selskabet, og derfor ligger ledelsen pres på 

revisor. Ingen af de interviewede revisorer har indrømmet, at de direkte har bukket under for presset 

fra ledelsen, men flere af dem nævner, at de har haft en dialog med ledelsen, hvorefter f.eks. en af 

revisorerne valgte, at ændre ordlyden af et forbehold. Det vil sige, at revisor indgår en forhandling 

med ledelsen, for at imødekomme den anden parts ønsker. Det er som udgangspunkt ikke de 

interviewede revisorers egen opfattelse, at de indgår i en decideret forhandling med ledelsen. 

Revisor 4 er helt lukket overfor begrebet forhandling: ” Nej, vi forhandlede sådan set ikke om 

påtegningen” hvilket understøttes af Revisor 2: ”Der er ikke forhandlinger. Vi gik jo ikke på 

kompromis med noget altså.”. Revisor 2 forbinder begrebet ”forhandling” med at gå på kompromis. 
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Som beskrevet under de teoretiske afsnit er begrebet forhandling, i teoretisk forstand, en 

kommunikationsproces. Diskussionen omkring begrebet forhandling blev hurtig lukket, men senere 

under interviewet nævner Revisor 2, at formuleringen i regnskabet og protokollen blev drøftet med 

koncernrevisor og ledelsen, hvilket netop indikerer, at revisor forhandlede med ledelsen om 

påtegningen. Dette understøttes af de andre revisorer som ikke er bange for at indrømme, at en 

forhandling har fundet sted. Revisor 3 og 6 svarer på spørgsmålet om en forhandling har fundet 

sted: ”Ja, helt sikkert. Det er en forhandling man tager med ledelsen. Det er nødvendigt for, at 

kunne mødes et sted med ledelsen, hvor begge parter føler sig trygge.” og ” Så det var en 

forhandling med ledelsen.”   

Ingen af de interviewede revisorer har decideret følt sig truet af ledelsens mulighed for, at benytte 

sine sanktioner, som f.eks. kunne være at presse revisor på honorarets størrelse eller alternativt, ikke 

at genvælge revisor. Dette bliver underbygget af Revisor 5, som siger: ”Jeg regnede jo ikke med, at 

han blev glad. Det gør man jo ikke. Og vi blev da også truet med alt muligt andet. Altså, det gør 

man jo.” Herefter korrigerede Revisor 5 sit ordvalg ”truet”, da der spørges nærmere ind hertil. I 

stedet omformulerede revisoren det med, at ledelsen synes, at revisor var urimelig. De interviewede 

revisorer vil ikke direkte bekende, at de kan føle sig truet af ledelsen til at ændre deres holdninger, 

men under interviewene kommer det frem, at de nærmere ser det som et pres fra ledelsen frem for, 

at de bliver truet. Dette understreges også at Revisor 2, som siger følgende: ”Nej, der var ikke 

trusler som sådan, men der var klare signaler om, at vi ikke havde samme opfattelse af 

verdenssituationen”, hvilket understøttes af Revisor 6 med følgende: ”Jeg synes ikke vi har følt os 

truet. Men de har rystet på hovedet af os”. Disse citater viser tydeligt, at revisorer ikke kan lide at 

bruge ordet ”truet”, men det er ligeledes tydeligt, at selvom ordet ”trussel” ikke bruges direkte, da 

indikere presset fra ledelsen, at revisorerne har været ude i en trusselssituation. Dette leder derved 

hen på spørgsmålet om, hvor meget magt ledelsen egentlig har? Som nævnt tidligere har ledelsen 

ofte indflydelse på genvalg af revisor, og har dermed mulighed for, at anvende en af sine sanktioner 

mod revisor. Den mest kraftfulde sanktion, vurderes at være, at afsætte revisor, idet ledelsen hermed 

udelukker muligheden for samarbejde. Af de interviewede revisorer er det kun i et af tilfældene, 

Revisor 3, at uoverensstemmelsen har medført, at revisoren ikke er sikker på at blive genvalgt. 

Analysen har vist, at på trods af uoverensstemmelser og ledelsens pres, så er det sjældent, at det 

resulterer i, at revisor ikke bliver genvalgt.  
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Hvorvidt en revisor lader sig påvirke af ledelsens pres, bestemmes også af, hvilken type af revisor 

der er tale om. Agerer revisor med lav integritet og er konfliktsky, også betegnet som en ”truster”, 

så er der større sandsynlighed for, at revisor bukker under for ledelsens pres og er villig til at bøje 

reglerne, som beskrevet i analyseafsnit 8.1. Af de interviewede revisorer har der ikke været 

indikationer på ”truster” karakteristika.  

8.3.2 Tonen under kommunikationsprocessen 

Endnu en faktor af ledelsens modspil, som har indflydelse på resultatet af forhandlingen, er selve 

tonen, der kommunikeres i. Med tonen skal der forstås, den stemning der er til stede under 

kommunikationen.  Stemningen påvirkes af både revisor og virksomhedsledelsen. Det må derfor 

antages, at stemningen kan differentiere, alt efter om revisor anvender en såkaldt pædagogisk 

tilgang eller en stædig og ikke imødekommen tilgang. Når revisor og ledelsen indleder deres 

forhandling, så er der meget på spil for begge parter. Revisor har, udover at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, også en egen motivation til at få forhandlingen til at gå så gnidningsfri som 

muligt. Dertil må det forventes, at ledelsen ønsker, at selskabet bliver bedst muligt præsenteret 

udadtil, med dette menes et regnskab med en blank påtegning. Som tidligere beskrevet, vil der ofte 

være modstridende interesser i en forhandlingssituation, hvor ledelsens ønsker og revisors 

motivation ikke er identiske. Her forventes det, at tonen kan blive kontant og stemningen negativ, 

og især under de forhandlinger hvor revisor vurderer, at ledelsen ikke er samarbejdsvillig og 

fleksibel. Dette understøttes af Revisor 1 og Revisor 5, som benævner deres dialog med ledelsen 

som ”skarp”, og Revisor 2: ”Den har været skarp. Meget skarp. Og høj til tider. Jamen der har 

været drøftelser i dette lokale, hvor stemningen har været lidt høj ind i mellem.” I Revisor 2s 

situation er det revisors vurdering, at koncernrevisor ikke udviser meget fleksibilitet eller forståelse, 

men prøver at presse en anden beslutning ned over revisoren. Det er klart, at denne opfattelse 

medfører, at tonen bliver hårdere, end hvad den ellers kunne have været. Dette viser, at 

kundeforholdet har en betydning for, hvordan tonen er i kommunikationsprocessen, og dermed 

hvordan revisor agerer. Yderligere uddyber Revisor 5: ”Jamen, vi kører med en rimelig skinger 

tone. Så der sidder vi lidt og tænker, at det kunne da godt være, at vi ikke fortsætter som revisor. Og 

det må man så gøre sig klar, at det kan være konsekvensen.” Konsekvensen af at lade 

forhandlingsprocessen udvikle sig til en stor diskussion, er at revisor risikerer ikke at blive genvalgt. 

Revisor kan dermed ikke udelukkende træffe sin beslutning på baggrund af de faglige kompetencer, 

revisor er nødt til at indse, at følelser og motivation spiller en stor rolle i forhandlingsprocessen. 
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Der er flere overvejelser, revisor bør gøre sig, og følelser er en faktor, som har indflydelse på den 

måde, revisor agerer. Revisorerne er blevet spurgt ind til, hvad de følte, da de sad i deres 

forhandlingssituation, og hertil svarede Revisor 5: ” Altså, man må jo hele tiden tænke på, at er det 

den ene procent af forretningen, eller er det de 99 procent af forretningen, man vil beskytte? Og i 

øvrigt tænke på sin karriere og sit rygte.” Det citatet beskriver er, at kundens betydning for 

revisionsvirksomheden er en overset faktor i tilknytning til forhandlingsprocessen. Des mindre 

betydning kunden har for revisor, des færre anstrengelser gør revisor sig, for at imødekomme 

ledelsens ønsker. Yderligere influeres revisors beslutning af følelser relateret til egne 

motivationsfaktorer. At sætte sin karriere og sit rygte overstyr for at tilfredsstille en 

virksomhedsledelse, som er af mindre betydning for revisionsvirksomheden, vil ikke give nogen 

mening. Tilsvarende nævner Revisor 1, at kemien mellem ledelsen og revisor også betyder noget 

for hele kommunikationsprocessen. Revisors følelser spiller altså en rolle, både når revisor skal 

håndtere det modspil, som ledelsen giver revisor, samt når de endelige beslutninger skal træffes.  

Virksomhedsledelsen kan både være en medspiller og en modspiller i hele forhandlingsprocessen. 

Revisorerne er af den overbevisning, at de ikke bukker under for pres fra ledelsen, og de 

understreger, at de står fast ved deres beslutning. Men hvad der er overraskende er, at revisorer 

netop lader sig påvirke af ledelsen og ikke mindst, af forholdet til ledelsen samt kundens størrelse 

og vigtighed for revisionsvirksomheden. Umiddelbart tyder det ikke på, at revisor går på 

kompromis med sin konklusion, men er tilbøjelig til, at gå langt for at bevare et godt forhold til 

ledelsen.  

Ledelsens modspil, som er analyseret ovenfor, er blot en af flere faktorer som spiller ind når 

kommunikationsprocessen analyseres. Nedenfor vil analysen forsøge, at belyse hvilke udfordringer 

revisor står overfor, ved kommunikation med ledelsen. 

8.4 Revisors udfordringer ved kommunikation med virksomhedsledelsen 

Inden kommunikation mellem virksomhedsledelsen og revisor påbegyndes, gennemgår begge parter 

en række processer, som i sidste ende skal forstærke deres egen forhandlingssituation. Revisors 

forventninger og forberedelser er tidligere gennemgået, og det stod her klart, at uagtet revisorers 

egne holdninger til kommunikationen, da er det følelser og personlig integritet, der er den afgørende 

faktor for konklusionen på kommunikationen. Når dette slås fast, er det for at vise omfanget af den 

følelsesmæssige påvirkning, som revisorer dagligt står overfor. Det har efter de foretagne interviews 

vist sig, at revisorer har utroligt svært ved, at indrømme, at følelser skulle påvirke deres arbejde og 
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især, at følelser skulle påvirke deres beslutninger. Under de foretagne interviews er revisorerne 

blevet bedt om, at tage aktiv stilling til, i hvilken grad de følelsesmæssigt har været påvirket af de 

givne situationer, de har stået overfor. På spørgsmålet omkring hvordan de har følt i de situationer, 

hvor de sidder overfor en virksomhedsledelse, som tydeligvis ikke er enig, ej heller tilfreds over den 

situation, der pludselig er opstået, svarer revisorerne det samme. Revisor 2, som sad i en situation, 

hvor hverken virksomhedsledelsen eller moderselskabets revisor var enige med revisoren, svarer på 

spørgsmålet omkring den følelsesmæssige påvirkning, med følgende: ”Den er ikke behagelig”. 

Dette svar er identisk med alle foretagne interviews. Når talen falder på følelser er svaret kort og 

kontant. Efter de foretagne interviews ses det, at revisor ikke taler om følelser, og især ikke i 

sammenhæng med de beslutninger som er truffet undervejs i kommunikationen med 

virksomhedsledelsen. Ikke desto mindre viser interviewene, at det lige netop er følelserne, som 

spiller ind, og især når talen falder på revisors udfordringer ved kommunikation med 

virksomhedsledelsen.  

8.4.1 Informationsasymmetri  

I teorien blev det af Erving Goffman fastslået, at der er modstridende roller i alle situationer, som 

opstår. Informationsasymmetri er en naturlig del af samspillet mellem revisor og 

virksomhedsledelsen, og det er her vigtigt for revisor at skelne imellem rollen som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og den tavshedspligt som revisor har overfor selskabet. Dette er en af de 

altoverskyggende udfordringer, som revisor kæmper med. Virksomhedsledelsen og revisor besidder 

to modstridende roller, hvilket kan resultere i enten over- eller underkommunikation. Revisors 

udfordring er, at få ledelsen til at informere om så meget som muligt omkring virksomheden, og 

dernæst bruge den information, som er nødvendig til påtegning af årsregnskabet. Er revisor blevet 

bekendt med oplysninger, som ved en offentliggørelse kan skade virksomheden, da er revisor 

ansvarlig for, kun at offentliggøre disse informationer, såfremt de er nødvendige for virksomhedens 

årsregnskab, og derfor nødvendige for virksomhedens interessenter. Revisor står derfor i en 

situation, hvor visse informationer kan have så stor en betydning, at de direkte kan ødelægge 

virksomhedens forretning. I de tilfælde, hvor revisor står overfor beslutningen omkring, at påføre et 

forbehold i virksomhedens årsregnskab, da står revisor overfor en beslutning, som kan medføre 

store konsekvenser for virksomheden. Hvad føler revisor i disse tilfælde? Dette generelle spørgsmål 

blev de adspurgte revisorer stillet overfor, hvilket resulterede i en meget ensartet besvarelse. 

Revisor 6 svarer på spørgsmålet med følgende:” Det er en kombination af, at man får afdækket sin 

revision, så man kan stå på mål, med den påtegning man laver. Det kan godt være, at den ikke kan 
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dækkes, da fundamentet er meget skrøbeligt, men man undgår sit forbehold, da man har saglig 

begrundelse og nødvendig dokumentation på, ikke at skulle tage det forbehold. Hvor man måske 

kigger lidt over i den anden skål, der ligger der måske lige så mange ting, der taler for, at man 

skulle tage det forbehold. Så vælger man måske, at kigge over i den skål, hvor der ikke ligger så 

meget. Men der ligger trods alt nogle argumenter for ikke at tage forbehold, ik? Og så selvfølgelig 

det, at man har kunden, og selvfølgelig også gerne vil have kunden igen til næste år, ik? Det er 

hverdag.” Dette citat viser, at revisor gør sig mange overvejelser inden et forbehold bliver taget, da 

revisor ikke ønsker at sætte virksomheden i en dårlig situation. Dette understøttes af Revisor 3, som 

beskriver en situation, hvor der overvejes hvorvidt et forbehold skal gives. Resultatet heraf blev, at 

intet forbehold blev givet grundet følgende: ” Vi valgte derfor at justere denne beregning således, 

at forpligtelsen ikke ødelagde selskabets trend gennem årerne. Her holdt jeg fast på, at der skulle 

vises et retvisende billede, og trenden i virksomheden var nødvendig for dette retvisende billede.”  

Sætningen ”Det er hverdag” som Revisor 6 siger i ovenstående citat, er utroligt sigende for revisors 

udfordringer. Dette må derfor betyde, at for at forstå revisors udfordringer, da skal revisors hverdag 

forstås. Hverdagen for revisor er grundlagt på en base af teori, begrebsrammer, målsætninger og 

forventninger. Regnskabsbrugerens holdning til revisors hverdag er, at revisor overholder og lever 

op til titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette understreges også af Revisor 6: ”Det er 

selvfølgelig først og fremmest revisors opgave, at finde en løsning som er i overensstemmelse med 

den begrebsramme, som man aflægger regnskabet efter” og ”…det er vores fornemmeste opgave, 

at fortælle ledelsen hvilke muligheder der ligger i Årsregnskabsloven”. Det samme siger Revisor 5: 

”Hvis der teoretisk set skal være et forbehold, så skal der være et forbehold – sådan er verden jo i 

dag, man kan ikke bøje reglerne”. Revisor 1 har ligeledes samme opfattelse af revisors rolle, at det 

teoretiske grundlag skal overholdes: ”Det er måske lidt stædighed, men sådan skal det jo også 

være. Revisor skal jo holde fast… men det skal jo gøres ordentligt. Man skriver jo med sin 

underskrift, så man skal jo have tro på, at det er rigtigt”. Dette citat viser, at Revisor 1 besidder en 

høj integritet, hvilket karakteriserer revisoren som en ”safe hand” type. Dette skal ydermere 

underbygges med, at analysen tidligere har vist, at Revisor 1 ikke er konfliktsky.  

Revisorerne har alle, med udgangspunkt i ovenstående, en holdning til, at tingene skal gøres 

ordentligt, og hverdagen indeholder en række beslutninger, der skal træffes. Det der er 

tankevækkende ved ovenstående citater er, at disse var svære at finde. Ved en simpel gennemgang 

af de foretagne interviews, vil læseren opdage, at revisorerne godt kan fortælle og forklare omkring 
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den mest teoretisk korrekte løsning. Det er dog undskyldningerne for, at beslutningsgrundlaget ikke 

er i overensstemmelse med teorien, som vejer tungest i de foretagne interviews. Hverdagen for 

revisorer kan derfor ikke forklares ved, at teorien og begrebsrammerne er de afgørende faktorer for 

den beslutning, som bliver truffet, det er i lige så høj grad de andre faktorer, som er bestemmende. 

Ved de foretagne interviews blev samtlige revisorer stillet overfor spørgsmålet omkring, på hvilket 

grundlag den endelige beslutning blev truffet. Dette kom der en række forklaringer ud af. Revisor 2 

svarer på spørgsmålet, om det var kundeforholdet eller teori, som var grundlaget for revisors 

beslutning, med følgende: ”Nu vil jeg jo gerne svare, at det var fordi vi fagligt var uenige, men der 

er ingen tvivl om, at det er eller andet sted har været påvirket af kundeforholdet. Det er en stor 

virksomhed, som man gerne vil levere et godt produkt til”. Revisor 6 svarer på samme spørgsmål 

med følgende: ”Jamen revisor, tager du ikke de forbehold du skal tage, uagtet af om kunden synes 

det er en god ide eller ej? Jo – selvfølgelig gør jeg det. Men der er måske nogle gange, hvor vi 

skævvrider tingene lidt, hvor vi vrider vores egne ISA’er, ik?”. Revisor 5 siger: ”Hvad kan man 

sige, der havde vi måske strakt os lidt for at imødekomme kunden”. Når revisorerne er enige om 

dette, altså at den teoretisk korrekte løsning ikke nødvendigvis kommer i første række, da er der 

flere forhold der spiller ind. Bazerman et al. beskriver at personer i forhandlingssituationer som 

overvurderer deres værdi, går glip af en række mulige aftaler. Dette kan sidestilles med den 

informationsasymmetri, som tidligere er beskrevet. Ved at personer under en forhandlingssituation 

har en indstilling, som udelukkende baseres på, hvad der er bedst for én selv, da vil en 

forhandlingssituation ofte ende i dødvande. Revisor har altså et ansvar, når forhandlingssituationen 

opstår. Hvis revisor gang på gang tilgodeser den teoretiske løsning, og aldrig hører på ledelsens 

problemer, da vil der opstå gnidninger imellem parterne. Som teorien også beskriver, da er det i 

revisors interesse, at bevare det gode forhold til selskabet, og sørge for at ledelsen er tilfreds. 

Ledelsens tilfredshed med revisoren medfører, at revisor vil bevare den gode dialog. Gibbins at al. 

forklarer, at revisionspartnere ser forhandlingssituationen som en serviceydelse til selskabet, mere 

end en fjendtlig proces. Det er altså i større omfang revisors motivationsfaktorer, under de givne 

forhandlingssituationer, end det er den rigtige løsning, som er afgørende for revisors konklusion.  

8.4.2 Motivationsfaktorer og kundeforholdets indflydelse 

Gibbins et al. beskriver revisors motivation ved flere parametre. Det er den indirekte og den direkte 

egeninteresse som er medbestemmende for revisors konklusion. Først og fremmest er det et 

spørgsmål om at tilfredsstille ledelsens interesse, og dernæst er det revisors personlige- og 

karrieremæssige incitamenter, som er af betydning for konklusionen. Teorien ligger altså op til, at 
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revisors motivationsfaktorer er den grundlæggende faktor for den beslutning, der i sidste ende tages. 

Revisors hverdag er en kombination af de følelses- og motivationsmæssige parametre, som den 

enkelte revisor vægter. Vigtigheden i dette er, at lovgivningen, som er grundstenen i revisors 

uddannelse og offentlighedens interesse i revisors arbejde, ikke alene er den styrende parameter for 

revisors arbejde, og i sidste ende for revisors beslutninger. Teorien er til stede i beslutningerne i det 

omfang, at revisor ikke må ”bøje loven”. Det vil sige, at revisor ikke med overlæg træffer 

beslutninger, som er i strid med loven, men til gengæld forsøger revisor, at fortolke loven for at 

opnå et tilfredsstillende resultat for virksomheden. Loven er et regelsæt, som er ens for alle 

revisorer, men denne kan fortolkes på mange måder, hvilket giver revisor mulighed for, at tolke 

loven i den retning som passer i den konkrete situation. For når resultatet er tilfredsstillende for 

ledelsen, så er revisor tilfreds. Ved de foretagne interviews har dette været altafgørende for de 

adspurgte revisorers beslutninger.  

Et enkelt ord kan beskrive, hvad der er vigtigt for revisorer, nemlig kundeforholdet, som op til flere 

gange er blevet nævnt både tidligere i indeværende analyse, og under de foretagne interviews. 

Revisors følelsesmæssige aspekter i forventningen til kommunikationen, revisors forberedelser og 

modspil til ledelsens handlinger når kommunikationen er igangsat, og i stor grad revisors 

udfordringer under forhandlingerne er alle parametre, som er påvirket af en enkelt ting; 

kundeforholdet. Kundeforholdet er afgørende for revisors beslutninger, og kan i stor stil forklare de 

handlinger, som revisor foretager sig under kommunikationen. Efter de foretagne interviews står det 

klart, at kundeforholdet i stor grad er accepteret, som forklaring på hvorfor beslutninger bliver 

truffet, som de gør. De adspurgte revisorer har i nærværende afhandling, beskrevet deres 

kommunikations- og forhandlingssituationer med ledelsen med, at de som udgangspunkt alle har 

initieret kommunikationen med, udgangspunkt i den mest teoretisk korrekte løsning. Men når der 

stikkes lidt dybere i deres forklaringer, og når der spørges direkte ind til deres holdninger til 

kundeforholdet, så er det tydeligt, at nok er det svært at indrømme i et interview, men virkeligheden 

kan de ikke løbe fra. 

Revisorerne beskriver løbende i deres interviews situationer, hvor kundeforholdet er af afgørende 

betydning. Revisor 6 forklarer: ”Jo større revisionshus, jo større kunder du har, des mere betyder 

de her kundeforhold noget. Og jo større revisionshus, des mere politik er det. Det er en del af 

revisionen”. Det er lige præcis, hvad der er forsøgt forklaret tidligere. Revision er et spørgsmål om 

kundeforholdet. Det kan ingen løbe fra. Det Revisor 6 forklarer, er at store revisionsvirksomheder 
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vægter deres kundeforhold mere end hvad mindre revisionsvirksomheder gør. Dette kan der 

argumenteres for på flere forskellige måder. For det første er store revisionsvirksomheder underlagt 

en hård konkurrence fra de andre revisionsvirksomheder. I Danmark er der fire store 

revisionsvirksomheder, Deloitte, KPMG, Ernst & Young samt PWC
20

, som alle konkurrerer med 

hinanden. Der er selvfølgelig flere konkurrenceelementer, som spiller ind, men en af de væsentlige, 

er størrelsen af de klienter, som revideres i de forskellige revisionsvirksomheder. Prestigeværdien i 

at have en stor dansk eller international kunde er afgørende for, at andre store eller mellemstore 

virksomheder vælger at benytte lige præcis den revisionsvirksomhed. For at kunne tilfredsstille de 

behov, en stor virksomhed som Maersk, Carlsberg, Novo Nordisk eller Danfoss har, er 

revisionsvirksomheden nødt til, at besidde både kompetencerne, ressourcerne og ikke mindst viljen 

til at hjælpe disse virksomheder. Både kompetencerne og viljen har alle de store 

revisionsvirksomheder, og det er revisionspartnerne i de fire revisionsvirksomheder udmærket klar 

over. Derfor er det nødvendigt, at den underskrivende partner på f.eks. Carlsberg, bevarer 

kundeforholdet. Ellers er der overhængende risiko for, at Carlsberg bliver lokket af en 

revisionspartner fra et af de andre store revisionsvirksomheder. Det er dette forhold, Revisor 6 

beskriver ved ovenstående citat. Senere i samme interview siger Revisor 6: ”… der spiller 

honoraret også en hvis størrelse”. Det der menes her er, at når virksomheden som revideres, 

karakteriseres som en prioritetskunde, det vil sige en kunde, som har denne førnævnte prestigeværdi 

for revisionsvirksomheden, da er honoraret ikke den største parameter for revisorernes arbejde. Som 

Revisor 6 selv siger: ”Fra at kigge på tallene, så kigger man måske sådan lidt mere politisk på 

virksomheden, og så måske lidt mere på nogle risici som ligger – ikke i tallene, men risici som 

ligger ude i markedet. Hvad er de disponeret for?”. Dette viser, at revisor inden revisionsprocessen 

påbegyndes, er nødsaget til at overveje kundens risikoprofil. Dette understøttes af Revisor 4: ” I din 

risikovurdering af din kunde skal du se på, hvor mange år har du haft kunden og hvor godt kender 

du den.” Revisors arbejde bliver derfor af en mere overordnet karakter, og ses mere som en form 

for sikring af, at risici i virksomheden er minimeret, frem for en gennemgang og sikring af de 

regnskabstal, som virksomheden har opstillet deres regnskab efter.  

Store revisionsvirksomheder har derfor, udover det forhold, at revisionsforretningen skal øges, 

penge skal tjenes og dygtige medarbejdere skal fastholdes, en stor opgave i, at tiltrække og bevare 

det gode kundeforhold. Som Revisor 5 så nøjagtigt fremhæver omkring sin tid i en af de store 

revisionsvirksomheder: ”Hmm, så oplevede jeg nok en gang imellem, det der med at kunden er for 
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vigtig til, at man kunne gøre det rigtige”. Her opleves et pres, der betyder, at revisor ikke kan gøre 

det ”rigtige”. Det ”rigtige” skal her forstås, som det mest teoretisk korrekte, den løsning som der 

står i bøgerne, lovgivningen og begrebsrammen, at revisor skal gøre. Revisor 5 beskriver i 

ovenstående citat, det pres der ligger på revisorer. Pres fra revisionsvirksomheden, pres fra 

partnerne, pres fra virksomheden og omverden. Alle dele er medvirkende til, at revisorer i visse 

tilfælde føler sig påtvunget til at træffe beslutninger på baggrund af andres holdninger og 

forventninger, frem for beslutninger truffet på baggrund af den førnævnte rigtige løsning. Men hvor 

henne i denne diskussion findes omverdenen? Offentligheden og interessenterne til det enkelte 

regnskab bliver glemt, i hvert fald hvis der læses mellem linjerne i de foretagne interviews. Ikke én 

gang er det sket, at de adspurgte revisorer har sagt, at beslutningerne alene er truffet på baggrund af 

interessenternes og offentlighedens behov. Revisor 3 forklarer følgende: ”Man er lidt mere 

tilbøjelig til at være villig til at dykke ned i lovgivningen, og finde ud af hvor langt man kan bøje sig 

for, at imødekomme kundens ønske og samtidig kunne stå inde for det”. Igen er det tydeligt, at det 

er virksomhedens og ledelsens behov og ønsker, som er de vigtige parameter i den beslutning, der 

træffes. Det er dog ikke den altafgørende part, for Revisor 3 er, på lige fod med de andre adspurgte 

revisorer, enig i, at lovgivningen skal overholdes. Revisor 5 udtrykker ligeledes enighed med 

Revisor 3 ved følgende citat: ”Hvis der teoretisk set skal være et forbehold, så skal der være et 

forbehold – sådan er verden jo i dag man kan ikke bøje reglerne. Jeg tror, det er mere at finde 

argumenterne for, hvorfor det er lovligt.” Ovenstående illustrerer, at revisorer er villige til at 

fortolke lovgivningen, for at finde en løsning, som tilgodeser ledelsens ønske. Altså at ”bøje loven”, 

som også tidligere er beskrevet i denne afhandling.  

Revisor 3 beskriver senere i interviewet: ”Jeg er ikke i tvivl om, at der kunne være flere 

supplerende oplysninger, især omkring usikkerhed om indregning og måling…. men ja, partnerne i 

de store revisionshuse er nervøse for, at tabe de store kunder”. Igen er det de store 

revisionsvirksomheder, som hænges ud. Det er frygten for at ”tabe” de store kunder, der gør, at 

revisionspartnerne i de store revisionsvirksomheder er villige til, at gå langt og finde den løsning 

der betyder, at ledelsen ikke finder en ny revisor.  

Selvom de adspurgte revisorer ikke direkte nævner, at kundeforholdet er af afgørende betydning for 

de beslutninger, der træffes, så nævner revisorerne andre forhold og parametre, som betyder noget i 

deres hverdag. Deadlines, rapporteringsfrister og så videre, er alle faktorer med betydning for 

revisors arbejde. Det de dog ikke tænker over er, at disse forhold og parametre, i sidste ende, har 
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noget med kundeforholdet at gøre. Som Revisor 2 siger: ”Så man ikke ligger og bliver presset af 

deadlines og det ene og det andet, og bliver tvunget til, at gå på kompromis”. I de situationer hvor 

virksomheden har overskredet tidsfristen for indsendelse af årsregnskab, og måske nærmer sig 

datoen for en tvangsopløsning af selskabet, da har Revisor 2 med ovenstående citat understreget, at 

revisor er tilbøjelig til, at nedjustere kravene til de oplysninger og informationer der er nødvendige, 

til gengæld for, at kunne tilfredsstille virksomhedsledelsen med at få underskrevet og indsendt 

regnskabet indenfor tidsfristen. Yderligere ses revisorernes villighed til at gå på kompromis, ved 

Revisor 6s forklaring af den konkrete uoverensstemmelse med ledelsen omkring koncernregnskab. 

Revisor 6s overvejelser omkring sin konklusion på det manglende koncernregnskab er følgende: 

”…vi har et professionelt forhold til kunden – og det gives også udtryk i, at selvfølgelig vil vi også 

gerne være… vi vil også gerne have kunden til næste år, ik? Altså, vi kunne også have slået hårdt 

på og sagt, ”jamen I skal have koncernregnskab. Hvis der ikke er koncernregnskab, så er der 

afkræftende konklusion”. Men så havde vi måske heller ikke gjort vores opgave som revisor godt 

nok, vel?”. Som Revisor 6 efterfølgende siger: ”Man kan sige, at vi er stadig inde for lovens 

rammer, og kunden har også noget, som kunden kan acceptere. Uden at vi har haft pistolen for 

tindingen”. Det Revisor 6 beskriver, er et professionelt kundeforhold. Det vil sige, et kundeforhold 

som fra revisors side af betyder, at revisor overholder de regler, som loven foreskriver. I samme 

sætning siger Revisor 6, at hvis de havde fulgt loven, som de skulle, og havde fastholdt, at selskabet 

skulle udarbejde koncernregnskabet, så havde de ikke gjort deres arbejde, som revisor godt nok. Det 

skal her nævnes, at Revisor 6 i den pågældende sag endte med at påtegne regnskabet med et 

forbehold. Her ses det tydeligt, at rammerne skal overholdes, men det er essentielt, at rammerne 

ikke bliver overholdt i sådan en udstrækning at ledelsens ønsker og krav glemmes. Igen må det 

nævnes, at kundeforholdet har en betydelig indflydelse på revisors arbejde og beslutninger. I de 

foretagne interviews er det meget tydeligt, at de teoretiske rammer, og lovgivningen som helhed, 

ikke er nok til at træffe en beslutning. Hvis det kan skade virksomhedens forretning, og derved 

kundeforholdet, jamen da må det være revisors fornemmeste opgave, at finde den løsning, uagtet 

hvilke midler der skal tages i brug, der gør, at ledelsen bliver tilfreds.  

Revisor 6 beskriver i interviewet, hvorledes revisionsfaget ville se ud i det tilfælde, at det var staten 

der betalte revisionsvirksomhederne for at revidere selskaberne, og revisionsvirksomhederne derfor 

ikke kunne påvirkes af ledelsens pengepung: ”Så ville der komme væsentlig flere forhold i 

protokollen, der ville komme væsentlig flere forbehold og supplerende oplysninger i regnskabet. 

Det er helt sikkert. Det er helt sikkert!”. Dette er med tydelighed konklusionen på de forhold, som 
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er forsøgt belyst i indeværende analyse. Som Revisor 6 beskriver revisionen: ”Ser du bort fra 

Revisorloven, og vores uafhængighed, og alt det her, så er det jo et helt almindeligt 

kunde/leverandør forhold”. Revision er altså et spørgsmål om at tilgodese ledelsens ønsker. At 

revision er underlagt en række krav, regler og forudsætninger er blot et spørgsmål om, i hvilken 

udstrækning revisor er dygtig nok til at finde lige præcis den løsning, der tilgodeser ledelsens 

behov. Som Revisor 6 selv siger: ”Man kan jo altid finde gode argumenter for, hvorfor man skal 

hensætte en milliard – at det så ikke er indtruffet – man kan jo ikke spå om fremtiden, sagde Storm 

P, ik?”. Skulle ledelsen have udarbejdet et udkast til et regnskab, hvori store hensættelser er 

indregnet, jamen da er det igen kundeforholdet, der er en vigtig parameter for, hvorledes revisor kan 

godtage disse store hensættelser. Revisor 6 beskriver selv forholdene med et eksempel fra en af 

Danmarks største virksomheder. Hensættelser føres i dette selskab frem og tilbage mellem balancen 

og resultatopgørelsen, for år efter år, at kunne vise lige præcis det resultat, den stigning i 

omsætningen og det dækningsbidrag som de ønsker, og som de har budgetteret med. Og hvorfor er 

det, at revisor ikke sætter en stopper for dette? Jamen, det er lige præcis, hvad der er beskrevet 

ovenfor. Kundeforholdet tillader ikke, at revisor sætter spørgsmålstegn ved ledelsens intentioner og 

beslutninger. Siger ledelsen, at selskabet vil have en vækst på 25 % over de næste tre år, jamen der 

kan revisor blot argumentere for, som også Revisor 6 beskriver, at ledelsen i sidste ende kender 

virksomheden bedre, og derfor kan forudse fremtiden bedre end revisor kan. Revisor bliver presset 

til, at stole blindt på ledelsen. Som Revisor 6 selv siger: ”Revisor kan ikke spå om fremtiden, bedre 

end hvad ledelsen kan”.   Dette understreges af Revisor 4, som beskriver en situation, hvor 

revisoren sad overfor en ledelse med klare holdninger til revisorer: ”De presser. Men samtidig er de 

ikke dumme. Og de er i virkeligheden, dybest set, nogle meget søde mennesker. Og de forstår jo 

godt, hvis os revisorer har rygrad nok til at sige ”Nej”. Men de er jo vant til, i så mange tilfælde, at 

de sidder og siger ”Ja””. Det der er tankevækkende ved dette citat er, at Revisor 4 siger, at 

ledelsen er ”vant til” at revisorer siger ja. At ledelsen er ”vant til” at revisor siger ja, forstærker igen 

argumentationen for, at kundeforholdet er det absolut vigtigste element i revisors 

kommunikationsproces. Dette er i samme omfang også grunden til, at revisorer har så mange 

følelsesmæssige aspekter med i de beslutninger, som træffes hos virksomhederne. Derfor er det 

vigtigt, at fremhæve det svar, som både Revisor 5 og Revisor 4 kommer med, på spørgsmålet om 

revisor er bange for at miste kunder. Revisor 5 svarer: ”Det skal nok forstås på den måde, at når 

man snakker med kunden, så er det vigtigt at man også kan se det fra hans synsvinkel”, og Revisor 

4 som siger: ”Ja. Og så formentlig bange for at miste ansigt overfor ledelsen, så vil man hellere 
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hjælpe til”. Sætningen ”så vil man hellere hjælpe til” er et tydeligt billede af, at revisors forhold til 

ledelsen er et spørgsmål om at hjælpe til. Revisor er ikke til for, at minimere risikoen for 

regnskabsbrugeren. Revisor er, efter egen opfattelse, primært til for at hjælpe ledelsen. Skandaler og 

besvigelsessager blusser op år efter år. Nogle sager er større end andre, og nogle sager kunne nok 

godt være pågrebet af revisor tidligt i forløbet. Det der er tankevækkende er, at der i Danmark 

allerede siden Nordisk Fjer skandalen er blevet implementeret en lang række værktøjer, 

retningslinjer og krav til revisorerne. Krav der burde forhindre, at disse altoverskyggende 

besvigelsessager kan opstå. Det er tydeligt, at selv med de korrekte værktøjer og kravene fra 

offentligheden, da ser vi disse skandaler gang på gang. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke 

er revisors ansvar og/eller opgave at forhindre besvigelser, men offentligheden har en forventning 

om, at revisor afdækker risiciene og samtidig bevarer sin uafhængighed. Revisorerne koncentrerer 

sig om andre forhold, end de forhold som er krævet for revisionen. Det som denne analyse har vist 

er, at revisionspartnerne har stort fokus på at tjene penge, hvilket kun kan lade sig gøre såfremt, at 

kundeforholdet bevares, samtidig med, at der anvendes et minimalt tidsforbrug på revisionen. 

Nu skal ovenstående ikke forstås således, at revisorer ikke overholder lovgivningen. Revisor 5 

beskriver følgende: ”Og det kan godt være, når man har den samtale, at man ved, hvor den ender, 

men man er nødt til, kan man sige, at give kunden det indtryk, at man forsøger at hjælpe dem”. Der 

er intet, der er sort/hvidt, men der er tilfælde hvor ledelsen i virksomheden vil ud i den gråzone der 

findes, ud i det område hvor revisor, uagtet hvor meget kundeforholdet betyder, ikke kan gøre andet 

end at overholde lovgivningen og dermed træffe den ”rigtige beslutning”. Dog er det stadigvæk i 

disse tilfælde vigtigt for revisor, som også Revisor 5 beskriver i ovenstående citat, at bevare det 

gode kundeforhold. Om det så betyder, at der skal bruges meget tid på, at diskutere forholdet med 

ledelsen, beskriver Revisor 5 selv tydeligt, senere i samme interview: ”Man skal passe på med at 

være for teoretisk. Fordi virkeligheden, den er aldrig så sort/hvid. Og det kan betale sig at være lidt 

fleksibel. Forstået på den måde, at selvfølgelig bryder man ikke reglerne, man finder de løsninger, 

som er inden for lovens rammer, i stedet for at gå ud og sige, at det er sort/hvidt”. Uagtet at 

Revisor 5 ikke tør sige det tydeligt, så er det klart, at dette citat beskriver, hvad de fleste adspurgte 

revisorer mener, nemlig at der skal findes den løsning, som passer ledelsen bedst, men stadigvæk 

overholde de gældende regler. Revisor 3 beskriver det ligeledes: ”Man ender med, at lege med brug 

af væsentlighedsniveau og skønsmæssige poster. Man er som revisor nødt til, at finde et niveau som 

ledelsen kan gå med til”. 
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Ud fra ovenstående kan det med tydelighed konkluderes, at der ingen overraskelse er i, at 

kundeforholdet er den afgørende parameter for revisors arbejde. Når ledelsen er tilfreds, er revisor 

tilfreds. Dette må være den sætning, som beskriver ovenstående analyse bedst. Tidligere er det 

beskrevet, at revisors personlige følelser spiller en essentiel rolle. Men det er i lige så stor grad 

revisors forhold til ledelsen, som er af bestemmende karakter. 

8.4.3 Betydningen af revisionsvirksomhedens størrelse 

”Det er også derfor, at jeg personligt ikke synes, at det er særligt interessant, at være på de helt 

store kunder, fordi så skal du virkelig være hot shot – ellers kan du ikke præge det, du kan ikke gøre 

noget. Du kan bare sidde og nikke og sige ”selvfølgelig””. Dette citat kommer fra Revisor 6, som 

med dette beskriver, at det er revisors ”egen skyld”, når revisor sidder i en situation, hvor ledelsens 

ønsker for virksomheden, er for langt væk fra den ”rigtige løsning”. Det er revisors ”egen skyld”, 

når problemstillinger bliver løst med løsninger, der ikke tilgodeser lovgivningen, og dertil revisors 

”egen skyld” hvis kundeforholdet ødelægges, fordi revisoren ikke gjorde, hvad der var bedst for 

virksomheden.  

Kan det virkelig være tilfældet, at de større revisionsvirksomheder tillægger kundeforholdet så stor 

værdi, at dette har indflydelse på den professionelle dømmekraft? Kundeforholdet er af betydelig 

værdi for både store og små revisionsvirksomheder, dette har ovenstående analyse med tydelighed 

vist, men hvorledes kan det være, at værdien er så væsentlig for revisorerne, at dette kan påvirke 

konklusionen på revisionen. Revisor 3 lader til at have svaret på dette: ”Min holdning er, at 

partnere i større revisionshuse kommer krybende til ledelsen i de store virksomheder”. Dette 

understøttes af Revisor 6, som beskriver følgende: ”En revisor som går med hovedet i alle ISA’erne 

og siger; nej det kan jeg ikke kunde, nej det kan jeg heller ikke, han kommer ingen vegne. Og så 

føler kunden heller ikke, at man får noget. Så den gode revisor er en, som stadig kan boltre sig i 

sine begrebsrammer og standarder, men samtidig få kunden med. Selvfølgelig holder vi os inde for 

loven. Ham der bare har lyst til at blokere hele tiden, og siger ”nej”, han dør af sult”. Det kan 

næsten ikke siges mere tydeligt. Hvis revisor udelukkende benytter den mest teoretiske løsning, da 

bliver ledelsen aldrig tilfreds. Nok er løsningen den mest teoretisk korrekte, men dette tilgodeser 

alene regnskabsbrugeren og offentligheden, men hverken virksomheden eller ledelsen tilgodeses. 

Dette giver altså virksomheden et incitament til, at finde en anden revisor, lige præcis den revisor, 

som ønsker at hjælpe ledelsen, og vise vejen for virksomheden, dog inden for lovens rammer.  
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Konkurrencen blandt revisorer er benhård, og når virksomhedsledelsen dertil pålægger revisor et 

yderligere pres, så er det måske forståeligt, at revisorer tangerer til, at varetage sin opgave og ansvar 

med en hvis form for subjektiv dømmekraft. Revisors følelsesmæssige tilstand og motivation, 

revisionsvirksomhedens politik, omverdenens forventninger samt det altoverskyggende pres fra 

virksomhedsledelsen, er dermed opskriften på revisors hverdag. Tidligere i denne analyse blev det 

fastlagt, at for at forstå revisors udfordringer, da skal revisors hverdag forstås. Analysen har vist, at 

hverdagen sammensættes af et stort pres for, at revisor træffer den rigtige beslutning. Den ”rigtige” 

beslutning har dog vist sig, at være forskellig alt efter om det er revisor, virksomhedsledelse eller 

regnskabsbrugeren der tales om. Revisors opgave er derfor, at få formidlet det ansvar og få forklaret 

de arbejdsopgaver, som er grundlaget, for de beslutninger der træffes. Derudover er det med 

ovenstående analyse vist, at kundeforholdet er altafgørende for de beslutninger, der bliver truffet. 

Det må derfor konkluderes, at revisors arbejde i langt højere grad, end hvad revisorerne selv er klar 

over, styres af personlige forhold, frem for teori og lovgivning.  

8.5 Revisors konklusion og afrapportering til virksomhedsledelsen 

I de foregående afsnit er det diskuteret og analyseret, hvilke parametre der har indflydelse på 

revisors kommunikationsproces med ledelsen samt hvilke udfordringer, revisor står over for i sin 

hverdag. Resultatet af hele denne kommunikationsproces er revisors afrapportering til ledelsen, 

samt revisors påtegning af regnskabet. Revisors officielle kommunikationsmidler er som nævnt 

under teorien, påtegningen af årsregnskabet samt revisionsprotokollen til ledelsen. Men hvordan når 

revisor frem til sin konklusion, og hvor stor en betydning har de forskellige parametre, som er 

diskuteret i de tidligere afsnit. Som konstateret under analyseafsnit 8.3, indgår revisor en 

forhandling med ledelsen omkring påtegningen. Men hvordan revisor kommer frem til at afgive sin 

konklusion på baggrund af denne forhandlingsproces, vil vi forsøge at belyse i dette afsnit.  

8.5.1 Faktorer med indflydelse på revisors påtegning 

Lovgivningen, som revisor skal agere inde for, giver revisor mulighed for at fortolke en 

problemstilling på flere måder. Dette betyder, at når revisor bliver udfordret af ledelsen til at 

revurdere sin konklusion, så er revisors fortolkning og gradbøjning af lovgivningen den eneste 

mulighed, som en revisor med høj integritet har, for at imødekomme ledelsens ønsker. Derfor vil 

typen af revisor, have en indflydelse på påtegningen af regnskabet. Er revisoren en ”truster”, som 

agerer med en moderat integritet, så er der større sandsynlighed for, at revisoren giver efter for 

ledelsens pres. Som nævnt i analyseafsnit 8.3, føler revisorer sig presset af ledelsen til at ændre 
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deres konklusion, når de sidder i en forhandlingssituation. Men hvilken indflydelse har det pres rent 

faktisk på revisors konklusion? Revisor 4 forklarer i interviewet på baggrund af den konkrete 

uoverensstemmelse: ”Man føler sig presset som revisorer, når man sidder over for en samlet 

bestyrelse.” Revisor 4 omtaler en bestyrelse, som består af bankdirektører og direktører fra store 

danske virksomheder, og som han under interviewet beskriver, som havende en stor magt i det 

danske erhvervsliv, på baggrund af deres stillinger. Revisor 4 har mærket presset fra bestyrelsen og 

har i hele forhandlingsprocessen overvejet, hvordan man som revisor kan overholde både 

lovgivningen, men også imødekomme bestyrelsens ønsker. Revisor 4 holdt fast i sin først antagne 

konklusion, og påtegningen endte også ud med et forbehold, som Revisor 4 mente var den rigtige 

konklusion. Ingen af de interviewede erkendte direkte, at de i de konkrete eksempler, der blev 

gennemgået, havde taget en beslutning, som ikke var korrekt. Men flere af de interviewede beskrev 

tilfælde ud fra en generel betragtning om, hvor revisorer lader sig påvirke af ledelsens pres, og ikke 

mindst kundeforholdet. Det er klart, at når en revisor har påtegnet et regnskab, så har revisoren på et 

eller andet niveau, fået tilstrækkelig bevis og overbevisning for, at det er den rigtige påtegning, der 

påføres regnskabet, idet revisoren senere kan holdes ansvarlig, såfremt påtegningen viser sig ikke at 

være tilstrækkelig understøttet. Dette betyder selvfølgelig, at ingen af de interviewede, såfremt de 

har været i en situation, hvor de har bukket under for presset, vil erkende dette, da det sætter 

spørgsmålstegn ved deres professionalisme og ikke mindst sætter tvivl på deres integritet. Som 

Revisor 4 beskriver det: ”Man kan sige, at en påtegning ikke sender en i fængsel, men man kommer 

i Nævnet, og så får man en bøde. Og det gider man jo heller ikke. For det går ud over ens rygte og 

gode navn, og så videre.” Det er til gengæld tankevækkende, at mange af de interviewede har 

opfattelsen af, at påtegningen ikke altid er den rigtige. Som diskuteret i analyseafsnit 8.4, så vil 

påtegningerne se anderledes ud, i form af flere forbehold og supplerende oplysninger, såfremt det 

var staten, der aflønnede revisorerne. Ved statstilskud til revisorerne ville revisors uafhængighed og 

professionelle dømmekraft, ikke blive truet af revisors fokus på, at bevare et godt kundeforhold. 

Trods ovenstående vurdering af, at der burde være flere supplerende oplysninger og forbehold i 

regnskaberne, så skal dette ikke sidestilles med, at alle regnskaber er påført en forkert påtegning. På 

baggrund af de foretagne interviews, er det opfattelsen, at revisorer generelt agerer med høj 

integritet men prøver at imødekomme alle forventninger fra både ledelsen, offentligheden, 

revisionsvirksomheden og ikke mindst egne motivationsfaktorer. Dog er det primært ledelsens 

forventninger der imødekommes.  
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I og med revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, er det nødvendigt at offentligheden kan stole 

på revisor, og ikke mindst har tillid til påtegningerne. Som tidligere konkluderet, er kundeforholdet 

en meget essentiel parameter i hele revisors måde at agerer på, men et godt kundeforhold er nødt til 

at være bygget op omkring respekt til revisor. Uden respekt vil ledelsen ikke søge sparring hos 

revisor. Nu skal der ikke gives et indtryk af, at forholdet mellem revisor og ledelsen altid er 

anstrengt, og uoverensstemmelser altid skal løses med en stor magtkamp. I sidste ende skal revisor 

og ledelsen samarbejde om, at imødekomme og løse forventningsasymmetrien. Dette lægges 

tydeligt fast af Revisor 4, der under interviewet siger ud fra en generel betragtning: ”Du taber ikke 

meget ved at stå fast. Det skal selvfølgelig være i orden. Men du vinder faktisk. Der er ingen kæft, 

som respekterer os, hvis vi bare siger ja. Overhovedet ikke.”. Og Revisor 5: ”Når man først én gang 

har givet efter, så bliver de ved, fordi de ved, det har en eller anden virkning.” Tilsvarende siger 

Revisor 1 ”Revisor skal jo også holde fast ” og fortsætter ”Man skriver jo med sin underskrift. Så 

man skal jo have tro på, at det er rigtigt”. Der ses et klart mønster hos de interviewede, der 

understreger, at revisor ikke må bukke under for ledelsens pres, men at der kan være forhold 

tilstede, som gør, at revisor finder alternative løsninger. ”Overordnet set skal vi rette ryggen”. 

Citatet er fra Revisor 6, og er tidligere benyttet i denne analyse, men ikke desto mindre viser citatet 

tydeligt, at revisorer skal tage deres ansvar alvorligt. Revisor skal turde, at tage konfrontationerne 

med ledelsen. Revisor skal turde vise hvilken person revisor er, og samtidig skal revisor gøre, hvad 

denne kan, for at bevare kundeforholdet. Dette henleder vores opmærksomhed på, at hvis revisorer 

ikke står inde for deres konklusion og stoler på sig selv, men lader ledelsen påvirke dem, da mister 

revisor ledelsens respekt. Her det det vigtigt for revisor at huske, at hvis ikke ledelsen har respekt 

for revisor, hvordan skal offentligheden så have det? Som revisor er det nødvendigt at stå fast, og 

nødvendigt at respektere alle aspekter i det arbejde, der udføres. Revisorer er nødt til, at være deres 

opgave voksen og indse, at ikke alle er på samme uddannelsesmæssige niveau som dem. Derfor er 

det også nødvendigt, at finde de løsningsmodeller, som passer bedst ind i den rolle, revisor sidder i. 

Det er vigtigt, at revisor tør stå fast i sin beslutning, for, som analysen har vist, da vil beslutningen 

truffet første år betyde, at diskussionen året efter er lettere. Som Revisor 5 beskriver revisionen året 

efter uoverensstemmelsen”… men diskussionerne var mere konstruktive, fordi nu vidste vores 

modpart, hvor grænsen gik”. Denne vinkel er interessant, idet den belyser revisorernes egen 

opmærksomhed på kraften af, at bøje af for ledelsens pres og ikke mindst konsekvensen heraf. Dog 

nævner Revisor 4 i forlængelse af ovenstående: ” Ja, men selvfølgelig er man nødt til også at sige, 

at hvis et revisionshus i England har været revisor for stor bank i 100 år, så vil revisor dårligt 
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nok… han går ikke hjem og siger, jeg stod altså fast og gik ind for et forbehold. Altså. Og det har 

jeg også respekt for.” Citatet understreger revisors bevidsthed om vigtigheden af kundeforholdet, 

og kundens betydning for revisionsvirksomheden. Det Revisor 4 siger, er at revisor skal stå fast ved 

sin beslutning, men er det en betydningsfuld kunde, er der mere på spil, hvorfor revisor virkelig skal 

være sikker i sin sag, inden denne melding gives til ledelsen. Revisor 4 modsiger dermed sig selv, 

og mener det er acceptabelt at revisor bøjer af overfor ledelsens pres, hvis kunden er tilstrækkelig 

vigtig for revisionsvirksomheden.  

Som nævnt i teoriafsnittet fremgår det af Erklæringsbekendtgørelsen, hvornår revisor skal 

modificere sin påtegning. Nogle punkter er mere tydelige end andre, men interviewene har vist, at 

det er revisors subjektive vurdering, der påvirker beslutningen om, hvorvidt der tages et forbehold, 

gives supplerende oplysninger eller ej. Dette betyder, at to revisorer ikke nødvendigvis vil afgive 

den samme påtegning på det samme regnskab, hvis det antages, at forudsætningerne og de 

tilgængelige informationer er de samme. Det må antages at i en situation hvor virksomhedsledelsen 

overtræder lovgivningen, vil alle revisorer give den samme påtegning. I tilfælde hvor der er 

subjektive vurderinger, såsom skønsmæssige poster, har analysen indikeret, at flere faktorer ligger 

til grund for konklusionen. Som revisor 3 beskriver sin vurdering af, at regnskabet skulle vise et 

retvisende billede; ”Man ender med, at lege med brug af væsentlighedsniveau og skønsmæssige 

poster. Man er som revisor nødt til, at finde et niveau som ledelsen kan gå med til.” Påtegningen 

blev uden forbehold, idet Revisor 3 vurderede, at regnskabet gav et retvisende billede, på trods af 

sin bemærkning: ” En mere firkantet revisor ville nok have hensat TDKK 100 mere på 

forpligtelsen…”. Revisors påtegning er altså påvirket af subjektive vurderinger af, hvornår noget er 

væsentligt. I og med revisorer reviderer og påtegner regnskabet ud fra en væsentlighedsbetragtning, 

opstår der en forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor. Det vil senere i afhandlingen 

blive gennemgået, hvordan noget af denne forventningskløft kan blive fjernet.  

Det er generelt, af de adspurgte revisorers opfattelse, at revisionspåtegningen ikke er gennemskuelig 

og forståelig for interessenter. Som Revisor 6 forklarer: ”Vi står, som revisor og siger, at så tager 

vi bare forbehold. Og så går vi bare ud fra, at selskabets ledelse forstår, hvad det er.” Revisor kan 

ikke forvente, at påtegningen er forståelig for interessenterne. Et forbehold indikerer netop, at der er 

forhold efter revisors opfattelse, som kan få væsentlig indflydelse på årsregnskabet, og dette 

behøver ikke, at være sidestillet med, at ledelsen har den samme opfattelse heraf, idet de har bedre 

kendskab til forretningen. F.eks. hvis revisor vurderer, at det ikke er muligt at få tilstrækkelig 
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dokumentation, der understøtter ledelsens holdning til en regnskabspost, da tager revisor et 

forbehold, hvor ledelsen mener, at regnskabsposten er korrekt opgjort. Det er klart en udfordring i 

kommunikationen, hvis ledelsen ikke forstår revisors forbehold. Dette afspejler meget godt Revisor 

3s generelle opfattelse af revisionspåtegningen: ”Som den står nu, så er der er ingen der forstår det 

(af eksterne parter). Her kan det være, at supplerende beretninger ville være fordelagtige.”. 

Revisor 3 erkender, at påtegningen ikke er forståelig for personer udenfor revisionsbranchen. Dette 

underbygges ligeledes af Revisor 6, som fortæller om sine erfaringer med modificerede 

påtegninger: ”For når man siger forbehold eller supplerende oplysninger, så lyder det mange 

gange; ”Gud nej – så går alting galt”, og ”selskabet går konkurs”, og der er meget i vejen. Så man 

kan sige, at det er sådan noget ondt noget, når man sige forbehold. Men det behøver det jo ikke at 

være.” Der er helt klart et problem, at revisorer oplever denne kommunikationsbrist og manglende 

forståelse af forbehold og supplerende oplysninger, for hvis ikke engang ledelsen selv forstår det, på 

trods af, at de kender virksomheden, så kan det heller ikke forventes, at interessenter kan forstå 

revisors påtegning, og på baggrund af en modificeret påtegning, træffe vigtige beslutninger. Revisor 

3 mener, at de supplerende oplysninger ikke bruges tilstrækkeligt, og uddyber: ”Kutymen er, at man 

ikke laver en supplerende oplysning idet, det så ikke er en ”blank påtegning”. Endnu engang bliver 

det bekræftet, at det er revisorernes egen opfattelse, at der ikke er alle de supplerende oplysninger i 

regnskabet, som måske bør være der, netop på grund af denne kommunikationskløft. Men en 

supplerende oplysning er netop forhold, som revisor mener, vil gavne regnskabslæseren.  

8.5.2 Revisionsprotokol 

Ovenstående har vist, at der er en tendens til, at revisor ikke altid får afgivet den teoretiske rigtige 

påtegning, idet der er en del subjektive skønsmæssige vurderinger, som revisor skal gøre sig, samt 

det er et spørgsmål om fortolkning af lovgivningen. Yderligere er revisor ikke god til at 

kommunikere med interessenterne, idet der er en forventningskløft mellem hvad revisor rent faktisk 

laver, og hvad der forventes af dem. Udover påtegningen kommunikerer revisor til virksomhedens 

ledelse i revisionsprotokollen. Men hvordan bruger revisor rent faktisk revisionsprotokollen? 

Revisor 3 besvarer dette spørgsmål med følgende: ” Jeg synes, protokollatet er et godt værktøj, som 

jeg bruger til at belyse flere ting for bestyrelsen. Hvis ikke der skulle udarbejdes et protokollat, så 

er jeg bange for, at man vil undlade de ”bløde” bemærkninger og oplysninger til ledelsen.” 

Revisor 3 får ikke direkte forklaret de ”bløde” bemærkninger, men ud fra interviewet skal det 

herved forstås, som de forhold, der ikke giver anledning til forbehold eller supplerende oplysninger, 

men som revisor gerne vil informere ledelsen om. Dette kan f.eks. være en oplysning omkring 
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manglede funktionsadskillelse i selskabet. Igen skal det pointeres, at det for revisor er nødvendigt at 

gøre sig forståelig overfor ledelsen. Revisor 4 nævner følgende omkring revisionsprotokoller: 

”Revisorer har en hel fantastisk evne til at tro, at hvis de skriver tilpas tænkt/overtænkt i deres 

formuleringer, så kan de ligesom få indbygget lidt, der skal redde dem selv, som gør, at de ikke 

kommer helt galt af sted.”. Som det blev identificeret i analyseafsnit 8.2 omkring revisors 

forberedelse af kommunikationsprocessen, forbereder revisor sig ikke på, hvordan de skal 

kommunikere og formidle budskabet. Det ses ligeledes i selve afrapporteringsfasen, at revisor har et 

kommunikationsproblem. Ifølge Revisor 6, er det ikke en ualmindelig problemstilling, at revisor får 

skrevet sig til et ansvar i protokollen. Det som forstås herved, er at revisor nævner et forhold i 

protokollen, som i virkeligheden burde være et forbehold i regnskabet, f.eks. ulovligt aktionærlån. 

Ens for alle de interviewede er, som tidligere nævnt, at de mener, at de har afgivet den korrekte 

påtegning i de uoverensstemmelser, interviewene taget udgangspunkt i. Men alligevel er den fælles 

holdning, at der kan gives flere modificerede påtegninger. Men når nu revisorer selv har denne 

indstilling, da kan det være interessant at kigge på, om revisorer stoler på deres eget arbejde. 

Revisor 6 kommer lidt ind på dette, da han beskriver en første gangs revision, som er overtaget fra 

en anden revisor: ”Revisor tror ikke på sig selv.” og fortsætter senere ”Jeg læser lige påtegningen 

engang, det er jo i princippet blåstemplingen, og det er jo min kollega. Han er autoriseret, han har 

revideret det her tidligere år og påtegningen er blank. Hvorfor helvede skal jeg så revidere 

åbningsbalancen?”. Revisor 6s pointe er meget tydelig og meget sigende. Hvis en statsautoriseret 

revisor, det foregående år, har revideret regnskabet og på baggrund heraf afgivet sin påtegning, 

hvorfor er det så, at andre revisorer ikke kan stole på det? Ifølge revisionsstandarderne skal 

åbningsbalancen revideres på trods af, at den lige er blevet revideret, og denne påtegning har jo 

været tilstrækkelig til, at interessenter har kunnet træffe beslutninger på baggrund heraf. Så der kan 

kun gives Revisor 6 ret i, at dette også bør være tilstrækkelig for revisorer. Som konstateret tidligere 

i afhandlingen, agerer revisorer meget på baggrund af deres følelser og ikke udelukkende på 

baggrund af teoretiske beslutninger. Revisorer bliver pålagt at søge tryghed, hvilket netop kommer 

til udtryk ved, at de skal revidere åbningsbalancen hos en ny kunde. Ligeledes afspejles revisors 

søgen efter tryghed i ovenstående citater omkring revisionsprotokollen – at revisor kan ”redde dem 

selv”.  

Det skal ikke glemmes, at revisorer er professionelle, der agere inden for et stort regelsæt, og de er 

ikke mindst specialister, og besidder dermed en viden, som selskabsledelsen ikke gør. Hele 
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diskussionen omkring revisors uafhængighed og at kundeforholdet er en essentiel parameter, som 

revisor i en vis udstrækning lader sig påvirke af, leder os umiddelbart hen imod, som Revisor 6 

nævner, at flere påtegninger vil være modificeret, hvis staten aflønnede revisorerne. Men selvom de 

førnævnte parametre umiddelbart kan virke som en ulempe i forhold til, at offentligheden skal 

kunne stole på revisors påtegning, så kommer der også en del godt ud af et tæt kundeforhold. Som 

Revisor 3 beskriver vigtigheden heraf: ”Underskrivende revisor skal være tæt på kunden, herunder 

besøge virksomheden i løbet af året. Kunderne ved ikke altid når de støder ind i problemstillinger, 

og kan derfor ikke forespørge revisor omkring korrekt behandling af disse problemstillinger. Derfor 

er det vigtigt, at underskrivende revisor kommer ud et par gange om året.”. Dette kan betyde, at 

hvis vi bevæger os over imod en revision, hvor revisor bliver mere distanceret til virksomheden og 

ledelsen, da er der en større risiko for, at der sker fejl hos virksomhederne. Revisor er ikke kun 

offentlighedens tillidsrepræsentant, men også i en stor udstrækning rådgiver og sparringspartner for 

virksomhederne. 

8.6 Forbedringspunkter til revisors kommunikation med virksomhedsledelsen 

Vi har tidligere i denne analyse været inde på hvorledes revisor forbereder sig når 

uoverensstemmelser opstår med virksomhedsledelsen, og hvorledes revisor løser eventuelle 

konflikter. Kommunikation med virksomhedsledelsen har i denne analyse vist sig, at være af større 

følelsesmæssig og personlig betydning for revisorerne, end hvad der var forventet af de adspurgte 

revisorer. Denne følelsesmæssige involvering har løbende i analysen medført en diskussion 

omkring vigtigheden af kundeforholdet og revisors prioritering af dette forhold, frem for de 

teoretiske løsninger til uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen.  

Under de foretagne interviews er der blevet lagt vægt på, at de adspurgte revisorer skulle tage 

stilling til de tanker og beslutninger, som deres diskussioner med ledelsen har været påvirket af. 

Nok har mange af de adspurgte revisorer ikke været direkte opmærksomme på, i hvilket omfang 

deres personlige involvering har påvirket deres beslutninger, men blandt de adspurgte revisorer er 

der ingen tvivl om, at der kan findes og bør findes en række forbedringspunkter i den måde, hvorpå 

revisorer håndterer diskussioner og konfliktløsning med virksomhedsledelsen. Det vigtige i denne 

analyse er, at få fastlagt i hvilket omfang revisor agerer, når der opstår uoverensstemmelser med 

virksomhedsledelsen. Dette bliver i denne del af analysen belyst ud fra en gennemgang og 

diskussion af, hvad revisorer kan forbedre i deres kommunikation. De adspurgte revisorer er alle 

blevet bedt om at tage stilling til, i hvilket omfang de mener, at forholdet til deres kunde er 



 

85 

 

forbedret eller forværret som følge af den diskussion, de har haft med den pågældende kunde. På 

dette spørgsmål svarer Revisor 1: ”Så der er faktisk hul igennem, på en eller anden måde, så har de 

taget noget til sig, ik?”. Det Revisor 1 henviser til her, er en diskussion omkring fejlberegning af 

IPO på varelageret. De diskussioner der i tidligere år er taget med ledelsen, har udmundet sig i en 

ærlig diskussion omkring forventningsafstemning, og omkring i hvilket omfang det er revisor, der 

skal opdage fejlene, og i hvilket omfang det er virksomheden selv, der bør informere revisor 

omkring uoverensstemmelser i regnskabstallene, eller her tvivl omkring beregning af IPO. Dette har 

været en god læresætning for Revisor 1, som også senere i interviewet siger: ”Og det er selvfølgelig 

også fordi, at de ikke vil sidde og fanges i samme situation”. Revisor 1 mener derved, at det i lige så 

høj grad er i virksomhedsledelsens bedste interesse, at uoverensstemmelser og fejl i 

regnskabstallene kun opstår én gang. Ledelsen ønsker ikke, at stå i dårligt lys, hvilket dog med al 

sandsynlighed vil ske, hvis revisor år efter år finder fejl i beregningerne. Revisor 6 deler Revisor 1s 

synspunkter: ”Vi har lært dem bedre at kende, og de har lært os bedre at kende”. Revisor 6 mener 

her, forklaret i løbet af det foretagne interview, at ved at tage de nødvendige diskussioner med 

virksomhedsledelsen, bevares og styrkes det forhold, revisor og ledelsen har til hinanden. Ikke nok 

med, at revisor lærer virksomheden bedre at kende, samtidig får ledelsen også en større indsigt i 

revisors måde at gøre tingene på, og lærer i hvilket omfang revisor ønsker at få tingene fremlagt. 

Samme synspunkt deles af Revisor 5: ”Men når man har været igennem, og man har opbygget 

tilliden, så bliver det som regel lidt nemmere”. Det Revisor 5 henviser til her, er en diskussion 

omkring opskrivning af en række ejendomme, hvor virksomhedsledelsen, uden begrundet 

dokumentation, mente, at ejendommene var væsentlige mere værd, end andre lignende ejendomme 

på markedet. Dette ville revisoren ikke gå med til, og fastholdte sin holdning til, at ejendomme ikke 

uden ugrundet ophold kunne opskrives. Der blev i interviewet med denne revisor lagt vægt på, at 

revisor selv mente, at mange af disse uoverensstemmelser kunne undgås, såfremt 

virksomhedsledelsen havde en løbende dialog med revisor. Dette forhold vil blive belyst senere i 

indeværende analyse. 

8.6.1 Virksomhedsledelsens tillid til revisor 

”Det er altid nemmere, når du har haft en eller anden kompleks sag, og du er kommet igennem det, 

og har fundet en god løsning. Så er der bygget en tillid op på begge sider. Så, det er altid den første 

gang, der er den svære”.  Revisor 5s bemærkning, med at der er bygget tillid op på begge sider, 

vidner om, at tillid anses som en væsentlig del af revisors arbejde. Hvis der ikke er tillid, er der ikke 

mulighed for, at have de konstruktive diskussioner. Tillid er nøgleordet, i revisors diskussion med 
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virksomhedsledelsen, i samme omfang som kundeforholdet er nøgleordet når revisor skal træffe 

beslutninger. Når virksomhedsledelsen kender revisor, og revisor kender både selskabet, som 

revideres, men i særdeleshed også virksomhedsledelsen i selskabet, da opstår der en synergi, der 

betyder meget i revisors arbejde og beslutninger. Samme konklusion kommer Revisor 5 frem til: 

”… men diskussionerne var mere konstruktive, fordi nu vidste vores modpart, hvor grænsen gik”. 

De diskussioner, som opstår mellem revisor og virksomhedsledelsen, er på ingen måde 

ønskværdige, men diskussionerne kan ikke undgås. Det bedste revisor kan gøre, både i henhold til 

at håndtere diskussionerne enkeltvist, og i henhold til at kunne bevare kundeforholdet er, at lære af 

disse uoverensstemmelser. Det at lære noget af diskussionerne er lige præcis hvad de i interviewene 

adspurgte revisorer, har gjort. Men i lige så høj grad som det kan være en fordel, at 

virksomhedsledelsen kender til revisors grænser, i lige så stor grad kan dette være en ulempe for 

revisoren. Revisor 5 kommer selv ind på det senere i interviewet, hvor diskussionen om hvorvidt 

denne revisor skulle overtage flere af virksomhedsledelsens selskaber, efter at revisor og 

virksomhedsledelsen havde været igennem en større kontrovers: ”De kom med en sjov bemærkning, 

da de bruger en anden revisor på nogle andre selskaber, som vi har spurgt, om vi ikke skulle 

overtage. Der siger de; ”det går ikke, I ved hvad I skriver på””. Når revisor er stålfast sker det en 

gang imellem, at ledelsen ikke nødvendigvis mener, at revisor er den rette til at varetage jobbet som 

revisor på deres selskabers årsregnskaber. Det er lige præcis den diskussion, vi tidligere har haft i 

analysen. Kundeforholdet spiller en stor rolle, og vil altid have en indflydelse på det fremtidige 

arbejde, som revisor skal varetage for virksomhedsledelsen. Ikke desto mindre er der i Revisor 5s 

eksempel tydelig indikationer på, at ledelsen, trods denne kommentar, stadigvæk benytter den 

interviewede revisor på de virksomheder, hvor der var en større kontrovers. Virksomhedsledelsen er 

betænksom ved, at lade revisoren overtage revisionen på samtlige af dennes selskaber, men det har 

trods alt ikke været nok til, at fratage revisor arbejdet på de allerede reviderede selskaber. 

Diskussionerne giver derved både revisor og ledelsen mulighed for at overveje, hvorvidt 

konklusionen på diskussionen har været tilfredsstillende, men i stor grad også hvorvidt hele 

uoverensstemmelsen har været varetaget tilfredsstillende fra begge parter. Om det har styrket 

forholdet til ledelsen, at disse diskussioner har været taget, er et stort spørgsmål. Til dette svarer 

Revisor 3 følgende: ”Jeg tror faktisk, at vi kom styrket ud af hele diskussionen, eller vi er som 

udgangspunkt status quo. Det har klart styrket vores forhold. Men selvfølgelig giver det ridser i 

lakken”.  
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8.6.2 Revisors følelsesmæssige involvering 

Tidligere i analysen er det vist, at revisor tager følelserne med i de beslutninger der træffes. En 

faldgruppe ved dette kan være, at revisor ikke tør at tage nye konfrontationer med ledelsen. 

Nedenstående analyse forsøger, med baggrund heri, at belyse i hvilket omfang revisors følelser 

påvirker deres ageren. Dette svarer Revisor 1 på med følgende: ”Ja, men selvfølgelig tænker man 

ved sig selv, at bare vi nu ikke finder noget andet i år…. man kunne godt tænke sig et år, hvor det 

bare kørte på skinner”. Revisor 4 svarer på spørgsmålet omkring, hvorvidt denne er nervøs for at 

tage en konflikt med ledelsen: ”Nej, Nej. Det synes jeg ikke. Det har erfaringen gennem mange år 

vist mig, at det skal man ikke gøre”. Revisor 3 svarer på samme spørgsmål med følgende: ”Nej jeg 

er ikke nervøs. Jeg kan godt lide det. Jeg har intet imod at tage en ren faglig dialog, for her er jeg 

på hjemmebane”. Det Revisor 4 og Revisor 3 siger i ovenstående citater er, at diskussioner med 

ledelsen aldrig er ønskværdige, de er dog mere håndgribelige jo mere erfaring og jo mere selvtillid, 

revisoren har. Tidligere i analysen er både Revisor 3 og 4 karakteriseret som ”safe hands” revisorer, 

hvilket ovenstående citater underbygger. Lovgivningen beskriver ikke, hvorledes revisor skal 

håndtere uoverensstemmelser, hvorfor dette kun kan komme med erfaringen. Dette er et vigtig 

element i revisors tankesæt, og er en tanke som flere af de adspurgte revisorer understregede i de 

foretagne interviews. Revisor 6 siger ligeledes: ”Du lærer det ikke. Du skal have det med. Det skal 

være en del af undervisningen. Vi skal lære at sælge. Vi skal lære at sælge budskaber, vi skal lære 

at sælge komplicerede problemstillinger og ubehagelige ting overfor kunden på en måde…”. Om 

det kaldes salg, som Revisor 6 gør, eller erfaring som Revisor 3 og 4 gør, så er konklusionen den 

samme. Revisor kan ikke læse sig til, at blive en dygtig problemløser. Med årerne får revisorerne 

den erfaring og det mod, der kræves, for at stå foran en virksomhedsledelse og fastholde de 

beslutninger der er truffet undervejs i revisionen, og tør stole nok på sig selv til, at tage drøftelserne 

med ledelsen omkring dette. Problemstillinger er meget forskellige, og det er også forskellige 

drøftelser, der skal tages, alt efter hvilken problemstilling der er tale om. ”Kommunikationen skal 

komme fra det rigtige led. Dette skal der være større fokus på, fra den underskrivende revisor. Det 

skal være på det rigtige niveau” og senere i interviewet: ”Det er dog min erfaring, at de 

regnskabsmæssige uoverensstemmelser fylder mindre end honorardiskussioner”. Citatet kommer 

fra Revisor 3 og viser med al tydelighed, at erfaring og alder er en nødvendig egenskab for revisor. 

Det som Revisor 3 får nævnt, i førnævnte citat er, at honorardiskussionen fylder mere end den 

regnskabsmæssige uoverensstemmelse. Dette leder endnu en gang direkte hen, på spørgsmålet 

omkring vigtigheden af kundeforholdet. Honoraret skal være korrekt, i samme omfang som 
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kundeforholdet skal bevares. Dette kan derfor medføre store diskussioner, omkring hvorvidt 

honoraret skal afspejle det faktiske forbrug af timer, som revisor bruger på revisionen, eller om 

honoraret nærmere skal sættes efter, hvad ledelsen kan acceptere. Denne diskussion er på lige vilkår 

med den generelle diskussion om kundeforholdet, og er et spørgsmål om hvad den enkelte revisor 

synes, at kunne tillade sig. Hvor meget kundeforholdet betyder for den enkelte revisor, og hvor 

meget virksomheden betyder for revisionsvirksomhedens samlede image, er alle faktorer, der 

skinner igennem på alt fra det fastlagte honorar til de endelige beslutninger, som træffes af revisor. 

Det, der kan konkluderes af hele denne diskussion, er alene, at det i øjeblikket er ladt op til 

politikken i den enkelte revisionsvirksomhed, og den enkelte revisors samvittighed, hvor meget 

kundeforholdet betyder. Dette bør der strammes op på, og honoraret bør, på lige vilkår med 

kundeforholdet, ikke være et forhold som er bestemmende for revisors beslutninger. Om honoraret 

skal betales fra staten, om honoraret til revisionen skal være skemalagt, altså et fast honorar 

bestemmende efter f.eks. omsætningen eller andre mål for kompleksiteten i virksomhederne, eller 

en helt tredje løsning, er svært at svare på. Det, vi kan konkludere, og det de interviewede revisorer 

alle er enige om, er, at den nuværende løsning hverken er effektiv eller holdbar. 

8.6.3 Tillid til revisionspåtegningen, herunder forbedringspunkter 

Men hvad er det så, revisor skal gøre? Hvordan skal revisor agere, når uoverensstemmelser opstår? 

Dette er svært at sætte to streger under, og når det tages in mente, at der tidligere har været 

analyseret en del på revisors følelsesmæssige aspekter af de situationer, de har stået over for, da er 

det svært at vælge én løsning, der kan beskrive, hvad revisor skal gøre. Derfor har vi, i de foretagne 

interviews valgt, at lade revisorerne svare på dette spørgsmål selv. Revisor 1 svarer på spørgsmålet 

omkring, hvad revisor selv bør gøre eller forbedre, i de situationer hvor uoverensstemmelser opstår 

med virksomhedsledelsen: ”… og det er jo vores pædagogiske sans. Det betyder meget hvordan 

man takler ting, og hvordan man får det sagt, og også almindelig menneskelig indsigt i, at folk jo 

ikke bryder sig om, at høre om egne fejl”. Revisorer skal altså først og fremmest indse, at det er 

følelserne, der spiller ind, når beslutninger skal træffes, og indse at ledelsen og de andre ansatte i 

virksomheden som revideres, også har følelser. Følelser der skal accepteres. Vi er alle forskellige 

som mennesker, og vi reagerer alle sammen forskelligt for de situationer vi bliver sat overfor. Dette 

nævner Revisor 1 også senere i samme interview: ”Nogle reagerer meget skarpt, og nogen tager 

det bare til sig”. Revisorer skal være menneskekendere, tålmodige og pædagogiske i den 

fremgangsmåde der lægges for dagen. Hvis ikke revisor og virksomhedens ledelse kan mødes på 

lige vilkår, da vil diskussionen ofte ende i dødvande. Revisor 2 nævner ligeledes en situation, hvori 
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der er opstået uoverensstemmelse med ledelsen: ”Der er da noget pædagogik”. Senere i samme 

interview siger Revisor 2: ”Der er da måske nok også et element af taktik i det”. Disse citater er 

tidligere benyttet, men understreger det uundgåelige diskussionsemne, nemlig kundeforholdet. 

Hvordan revisor ”takler” disse uoverensstemmelser, har i stort omfang noget at gøre med 

menneskelige egenskaber, personlig motivation, følelser og ønsket om, at bevare kundeforholdet. 

Alle sammen områder af en revisors arbejde, som bliver tillært med antallet af år, hvor revisor 

sidder i lignende situationer, og får den erfaring undervejs. Det, der er tankevækkende, er det 

faktum, at der ingen steder i de foretagne interviews bliver nævnt eller forklaret noget omkring 

vigtigheden af revisors teoretiske kunnen. Dette er en essentiel opgave for revisor. En opgave i at 

forklare ledelsen og omverden hvad det er for en opgave og et ansvar, som de reelt sidder med. Hvis 

ikke der er fuld forståelse for de problemstillinger, som kan opstå, og hvis der ikke er forståelse for 

det grundlag hvorpå beslutningerne bliver truffet, da vil interessenterne ikke bare miste respekten 

for revisor, revisor vil også miste deres evne til at bevare den objektivitet, som en revision kræver. 

Revisors opgave er altså at få interessenterne til at forstå hvad et forbehold er, få ledelsen til at 

indse, at et forbehold eller en supplerende oplysning, i lige så høj grad som det kan være en negativ 

handling, også kan bringe positive konsekvenser af sig. Det er så her, at revisors pædagogiske rolle 

skal træde til, som også tidligere diskuteret i indeværende analyse. Revisor 6 nævner følgende: 

”øh… og derfor, så har vi en pædagogisk rolle i at forklare dem, hvad det rent faktisk betyder. Og 

hvad betyder det for regnskabslæser, hvis han støder på det forbehold…”. Revisor 3 er også inde 

og diskutere denne problemstilling: ”Det største problem er, at kunderne ikke ved, hvad revisors 

rolle egentlig er” og senere i interviewet ”Altså det vil sige, hvis revisor siger en ting, jamen så er 

det sådan det skal være. Det udfordres ikke”. Dette er en af de forklaringer, som de adspurgte 

revisorer er enige om. Omverden ved ikke, hvad revisors ansvar i virkeligheden er. Dette kan måske 

forklares ved, at omverden ikke ved hvad revisors arbejdsopgaver er. Som også tidligere beskrevet 

er det et spørgsmål om, at forstå revisors hverdag. Revisor 3 mener at have et svar på dette: ”Det er 

irriterende. FSR har svært ved at forklare omverden hvad revisors rolle er”. Om ansvaret helt kan 

tillægges FSR konkluderes der ikke på, men et er helt sikkert, der er en stor kommunikationskløft 

imellem revisor og omverden. FSR har muligvis et ansvar, når talen falder på dette, men det er ikke 

noget revisor helt kan pålægge FSR uden selv at kigge indad. I langt de fleste tilfælde ville 

uoverensstemmelser kunne løses hurtigere, ved blot at have en samtale omkring 

forventningsafstemningen inden revisionen bliver igangsat. Dette bekræftes af Revisor 3: ”Det hele 

er et spørgsmål om forventningsafstemning”. Ved at have denne afstemning af forventninger vil 
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virksomhedsledelsen komme tættere på en forståelse af revisors arbejde, hverdag, og dermed 

revisors ansvar. 

Tidligere i denne analyse er det blevet fremlagt, at ledelsen kan minimere de store diskussioner og 

uoverensstemmelser ved, at være mere proaktiv og igangsætte en løbende dialog med revisoren. På 

denne måde er eventuelle spørgsmål afklaret inden revisor påbegynder revisionen. Dette er 

yderligere med til at sikre, at der er en åben dialog omkring eventuelle problemstillinger. Som 

Revisor 1 siger: ”Hvis de nu henvendte sig, når de kom i tvivl, i stedet for at lade det ligge” og 

senere: ”Det er sådan set fint nok, problemet er bare, at hvis man så er uenige i det, der er gjort, så 

bliver det måske nogle gange sådan lidt dobbelt, og det skal laves om”. Revisors holdninger er 

tydelige. Ledelsen bør være mere tilstede i løbet af året, og ikke blot se revisionen som en handling, 

der skal overstås. Revisor 2 bekræfter Revisor 1’s holdning med følgende: ”Jeg tror, at mange af os 

gør en god indsats for, at have denne løbende dialog med ledelsen, og på at være dus med dem. 

Det, at man gør dette og investerer den tid i det, jamen det gør også, at kommer man i disse 

situationer, da er man i stand til, at håndtere dette, i stedet for, at der kommer en konflikt heraf”. 

Det er lige præcis denne konflikt, som revisorer ønsker at undgå, og kan dette ske ved, at der er 

løbende dialog med ledelsen, da er det for revisor en uundgåelig handling. Den løbende dialog er 

ydermere medvirkende til, at revisor kender til virksomhedens forretning og problematikker 

løbende, samtidig med, at ledelsen opbygger et tillidsforhold til revisoren. Alt i alt må det anses 

som værende af bestemt anbefalelsesværdig karakter, at der igangsættes en løbende dialog med 

virksomhedsledelsen.  

Andre måder hvorpå revisor kan forbedre kommunikationen med virksomhedsledelsen, og dermed 

forbedre den måde hvorpå revisor agerer, er ved revisors brug af en sparringspartner. Dette forhold 

er diskuteret tidligere i denne analyse, men er ikke desto mindre en væsentlig faktor i de 

forbedringspunkter som revisor bør overveje. Revisor 2 nævner følgende i de foretagne interview: 

”Det er svært at stå alene med sådan en problemstilling her, så jo flere du kan vende den med, og 

kommer overens med, jo bedre”. Revisorer er nødt til at indse, at visse problemstillinger ikke kan 

afklares uden hjælp fra andre. Dette skyldes blandt andet, at revisorer kan komme ud for situationer, 

hvor den teoretiske viden ikke er tilstrækkelig. For at kunne agere bedst muligt over for 

virksomhedsledelsen, da er revisor nødsaget til, at sikre, at problemstillingen bliver løst på bedst 

mulig måde. Ikke blot for at vedholde det gode kundeforhold, men i størst omfang for at sikre, at 

årsregnskabet ikke indeholder ukorrekte oplysninger. Dette forhold har samtlige af de interviewede 
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revisorer været enige om. I de tilfælde hvor de i situationer ikke selv har kunne klare en 

problemstilling, da har de ikke været blege for, at anvende specialister, om så det har været en 

anden revisor, en ekstern advokat eller en helt tredje. Det der er nødvendigt for ledelsen er alene, at 

tingene er korrekte, og årsregnskabet er opstillet efter de gældende regler. Som Revisor 6 siger: 

”Om det er et Fiat 500 regnskab eller et Royal Royce IFRS regnskab, og de opfylder de samme 

behov, så tager kunden den billige”. Nødvendigheden i det arbejde, der skal lægges for dagen, er 

altså vigtig at kunne skelne fra, hvad revisor mener og hvad virksomhedsledelsen mener, bør 

fremgå af virksomhedens regnskab. Ved at pålægge ledelsen et større arbejde, eller ved at 

fremlægge urimelige krav til regnskabet, da mistes ledelsens tillid fuldstændig. For at få ledelserne 

til at forstå, at regnskab og andre væsentlige afslutningsprocesser er essentielle for selskabets 

fremtid, da bør revisor igen kigge indad. Denne situation forklarer Revisor 6, med følgende: ”Vi 

mangler en opdragende rolle. Der mangler en funktion i hele revisors uddannelsesforløb, at vi også 

skal lære at tænke med den anden del af hjernen, den del som har med mennesker at gøre” og ”Da 

skal vi være bedre til at formulere os, og sidde i en situation overfor kunderne, og komme med gode 

saglige argumenter”. For at revisorer kan agere bedre i situationer hvor konflikter opstår med 

virksomhedsledelsen, da er revisor først og fremmest nødsaget til, at indse, at disse 

virksomhedsledere også er mennesker.  

Dernæst er revisorer nødt til at indse, at for at kunne hjælpe disse mennesker bedst muligt ud af den 

opståede konflikt, da skal revisor lære, at forholde sig til andre mennesker. Dette kan lyde banalt og 

uden nogen sammenhæng til revisors egentlige arbejde og ansvar. Men virkeligheden er en helt 

anden, som også Revisor 6 i førnævnte citat forklarer. Revision er ikke blot et arbejde med tal, det 

er også et arbejde med mennesker. Mennesker i bogholderiet, mennesker i direktionen, mennesker i 

bestyrelsen og ikke mindst regnskabsbrugerne. Konfliktløsning er ikke en del af 

uddannelsesforløbet til at blive revisor, men det skal som udgangspunkt være på dagsordenen i det 

daglige arbejde, som udføres af revisor. Det må ikke glemmes, at erfaring ikke kommer af sig selv. 

De ældre og mere ansvarsfulde revisorer, bør se deres job med en oplærende rolle for de yngre 

revisorer. For at revisorer selv kan blive bedre til at agere overfor virksomhedsledelsen ved 

konflikter, da er disse revisorer forpligtet til, at videreformidle det kendskab og de arbejdsredskaber 

som de har tillært sig i deres karriere. Dette er med til at gøre den enkelte revisor stærk i rollen som 

konfliktløser.  
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Revisorerne i de foretagne interviews er alle blevet bedt om, at tage stilling til, i hvilket omfang 

kommunikationen kunne forbedres mellem revisor og virksomhedsledelsen. Til dette svarer Revisor 

3: ”Derfor mener jeg, at man bør indføre tvungen rotation i de enkelte revisionshuse. Ikke kun 

mellem revisionshusene, men også indeni hvert enkelt revisionshus”.  Det Revisor 3 forsøger at 

forklare her er, at en revisor som har siddet med den samme virksomhed år efter år, har svært ved, 

at opdage fejl og har måske også svært ved, at skulle konfrontere ledelsen med bagateller eller 

andre småting, som måtte bringe kundeforholdet i fare. Dette kan ikke kun medføre, at regnskabet 

kan indeholde fejlinformationer, det kan også betyde, at ledelsen ser revision som noget, der skal 

overstås, frem for at se revisor som en sparringspartner. Rotation blandt revisorerne vil betyde, at 

nye øjne vil se og tage stilling til de handlinger, som er varetaget under revisionen. Ved at få nye 

øjne til at gennemlæse materialet, da vil eventuelle uoverensstemmelser og mulige forbedringer til 

virksomhedens forretning, som ikke tidligere er identificeret, blive opdaget. Revisor og 

interessenterne får derfor større sikkerhed i det regnskab, der underskrives, lige så vel som 

virksomhedsledelsen får mere værdi for det betalte honorar.  

En interessant indgangsvinkel som Revisor 3 nævner, er de ”supplerende beretninger”, hvor revisor 

kan få mulighed for at give regnskabslæseren et indtryk af, at revisor har set på risikoprofilen og 

selskabets fremtidsplaner. Dette kunne bidrage til at mindske forventningskløften, idet det vil blive 

mere overskueligt for en regnskabslæser at se, hvad revisor rent faktisk har taget stilling til, udover 

at regnskabstallene, som jo er historiske, er retvisende. Yderligere tilføjer Revisor 3, at det bør være 

tilstrækkeligt hvis der står: ”Regnskabet er revideret”, da dette vil fjerne fokusset fra påtegningen, 

som ingen forstår. Men hvis der ikke skal stå andet end ”revideret”, løser det så i det hele taget 

forventningskløften? Dette vil kræve, at der bliver gjort en indsats for, at interessenterne forstår, 

hvad det betyder, når regnskabet er revideret, og forstår at revisor ikke kan garantere, at 

årsregnskabet er 100 % korrekt.  

Revisor 3 har yderligere forslag til, i hvilket omfang revisors arbejde kan forbedres. Revisor 3 

indledte en længere diskussion med interviewerne omkring, hvad der skulle til, for at få ledelsen og 

regnskabsbrugerne til at finde større interesse og tillid i de underskrevne regnskaber. Dette forklarer 

Revisor 3 selv ved følgende: ”Supplerende oplysning bør bruges mere, således revisor henviser 

mere til ledelsesberetningen. De bør inddeles i grøn, gul og røde supplerende oplysninger”. Ved at 

øge omfanget af de supplerende oplysninger, da får regnskabsbrugeren større kendskab til 

virksomhedens forretning, og får større indsigt i revisors arbejde. Hvis revisor i påtegningen kunne 
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opliste de forhold, som gennem regnskabsåret havde været problemfyldte, men som nåede at blive 

afklaret inden årets afslutning, da vil regnskabsbrugeren have større grundlag for at kunne træffe de 

rigtige beslutninger. Regnskabsbrugeren kan derved se, at virksomheden ikke har været helt uden 

problemstillinger i løbet af året, men har blot fået problemet løst inden regnskabet blev 

underskrevet af revisor. På spørgsmålet omkring hvorvidt væsentlighedsniveauet for revisionen bør 

fremgå af revisionspåtegningen, svarer Revisor 3 følgende: ”Dette ville helt klart fjerne noget af 

forventningskløften. Folk ville måske lære, at et regnskab ikke er 100 % korrekt, efter revisor har 

været det igennem. Derudover vil skønsmæssige poster være nemmere at læse i regnskabet”. Det 

Revisor 3 her mener, er at ved at oplyse regnskabsbrugeren omkring hvilket væsentlighedsniveau, 

som er benyttet under revisionen, da kan regnskabsbrugeren selv se, i hvilket omfang revisionen har 

været foretaget. Derudover, og hvad der er yderst vigtigt at fastslå, da er sætningen ”Folk vil måske 

lære, at et regnskab ikke er 100 % korrekt” viser med tydeligt hvad Revisor 3s frustrationer er. 

Regnskabsbrugerne ved ikke, hvad revisor laver, og går ud fra, at når revisor har underskrevet en 

revisionspåtegning, da er der skrevet under på, at samtlige regnskabstal er blevet gennemgået og 

fundet retvisende. Dette er lige præcis, hvad oplysning af væsentlighedsniveau i påtegningen, vil 

forhindre. Der er selvfølgelig også faldgrupper ved at gøre dette, som også tidligere i analysen er 

belyst, herunder muligheden for, at det ledelsen hos det reviderede selskab lurer, hvorledes revisor 

beregner dette væsentlighedsniveau, og derfor ved, at alle fejl under dette niveau ikke nødvendigvis 

bliver opdaget, ej heller rettet, hvilket giver ledelsen mulighed for at manipulere med 

regnskabstallene. Dog er det, de adspurgte revisorers klare holdning, at et større kendskab til 

revisors arbejde, om det er oplysning af væsentlighedsniveau eller ej, vil medføre færre konflikter, 

mere fyldestgørende kommunikation, samt deraf afledt, mere tilfreds ledelse. Og når ledelserne er 

tilfredse så er revisor tilfreds.  

9. Konklusion 

Hvorledes revisorer agerer, når der opstår uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen, er i 

ovenstående analyse belyst. Når revisor påtegner et regnskab, er det for at kunne vise 

offentligheden, at regnskabet har overholdt de gældende regulativer. Men tilliden til regnskaberne 

og tilliden til revisors konklusion i påtegningen, har qua den finansielle krise vist sig, at være 

dalende. Der er manglende forståelse for hvilke faktorer, som påvirker revisorers 

beslutningsgrundlag, herunder hvorledes revisorer agerer.  
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Før en revision igangsættes skal et aftalebrev udarbejdes. Dette aftalebrev er nødvendigt for at 

kunne fastslå forventningsafstemningen mellem revisor og virksomhedsledelsen, herunder 

beskrivelse af både revisors og ledelsens ansvar. Grundlaget skal sikre, at revisionen varetages mest 

optimalt. Dette viser dermed med tydelighed, at revisors ageren overfor uoverensstemmelser med 

virksomhedsledelsen allerede forsøges varetaget, inden revisionen initieres. 

Teorien belyser omfanget af revisors kommunikationsbehov med virksomhedsledelsen, herunder de 

regulativer, som beskriver, hvordan det forventes, at revisor kommunikerer med 

virksomhedsledelsen. Målet for revisor er, at kommunikere klart til den øverste ledelse samt sikre 

en passende tidsmæssig placering af revisionen. Kommunikationsprocessen er en nødvendighed og 

bør af revisor prioriteres. Nødvendigheden af kommunikationen skal ses i den forstand, at revisor 

med udgangspunkt i den foretagne revision, skal opnå tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne 

afgive påtegningen. Dette er med til at sikre, at revisor kan fastholde og leve op til rollen som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Den officielle kommunikation mellem revisor, 

virksomhedsledelsen og offentligheden, omfatter revisionspåtegningen i årsregnskabet samt 

revisionsprotokollen til bestyrelsen i selskabet. Påtegningen er en konklusion på revisors udførte 

arbejde og den af revisors foretagne kontrol. Dette arbejde, og de foretagne kontroller skal i 

påtegningen beskrives, og konklusionen i påtegningen skal udtrykke i hvilket omfang, revisor 

mener, at regnskabet viser et retvisende billede. Revisionsprotokollen, er i lighed med 

revisionspåtegningen, et redskab som revisor skal benytte til, at informere den øverste ledelse 

omkring udfaldet af revisionen. Revisionsprotokollen er stilet til virksomhedens bestyrelse, og er en 

rapport hvori revisor kan rapportere alle væsentlige forhold identificeret under revisionen, som 

findes nødvendige for bestyrelsens opmærksomhed. Forskellen på påtegningen og 

revisionsprotokollen er, at revisionsprotokollen kan indeholde oplysninger og konklusioner, som 

revisor ikke mener, er nødvendige for den brede offentlighed at stifte bekendtskab med. Til sidst 

skal det nævnes, at revisor kan kommunikere til virksomhedsledelsen ved hjælp af management 

letter.  

Teorien beskriver, at for at forstå konflikthåndtering, da er det nødvendigt at fastslå, hvilken 

holdning og indstilling der haves til den givne situation, der er opstået. Ved dette menes, at personer 

inden en forhandlingssituation er nødsaget til, at beslutte om konflikthåndteringen skal indgås med 

en positiv eller negativ indstilling. Udfaldet af konflikten, vil i mange tilfælde være et udtryk for 

personers indstilling til konflikthåndteringen, inden denne bliver igangsat. Undervejs i håndteringen 
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af uoverensstemmelsen med ledelsen, er det nødvendigt at bevare en gensidig forståelse og respekt, 

for de forskellige roller og synspunkter som modparten sidder med. Interessen for 

regnskabsaflæggelsen, og forventningerne til i hvilket omfang det ønskes, at bibeholde en åben 

dialog, er begge faktorer som er essentielle, for både revisor og virksomhedsledelsen at prioritere.  

Revisorer vil uundgåeligt blive stillet overfor situationer, hvor konflikter med virksomhedsledelsen 

opstår. Disse konflikter skal derfor løses bedst muligt, hvorfor det for revisor er nødvendigt at 

fastholde et professionelt forhold til virksomhedsledelsen. Teorien viser, at ved at have et 

professionelt forhold til virksomhedsledelsen, kan revisor bevare den professionalisme og 

uafhængighed, som er nødvendig for, at kunne påtegne regnskabet som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.  

For at bevare det professionelle forhold til ledelsen, er det for revisor nødvendigt at indse, hvorvidt 

revisor har et proaktivt eller reaktivt forhold til ledelsen. I det omfang revisor mener, at den mest 

effektive håndtering af konflikter kan løses ved, at have et proaktivt forhold til ledelsen, da må 

revisor sørge for, at få afstemt forventningerne med virksomhedsledelsen, og derigennem få fastlagt 

nogle retningslinjer for revisionen og den løbende kommunikation. Ved et reaktivt forhold er der 

ikke løbende kommunikation mellem revisor og ledelse. 

Revisors problemvurdering, revisors motivation og revisors forhandlingskraft er alle faktorer, som 

påvirker den kommunikationsproces, der opstår. Det er derfor nødvendigt for revisor, at håndtere 

disse faktorer og sørge for, at uagtet hvordan virksomhedsledelsen ønsker at løse konflikterne, da er 

det offentlighedens interesse, som er revisors fornemmeste opgave at bevare. Studier har vist, at det 

er revisors vurdering af ledelsens fleksibilitet, samt forholdet mellem revisor og ledelsen, der er 

afgørende for revisors forhandlingsstrategi, og herunder revisors forhandlingskraft.  

Revisors forhandlingskraft har i undersøgelser vist, at være baseret på hvilken type revisoren er. Det 

er altså et spørgsmål om, i hvilket omfang revisor besidder professionel integritet, om revisor er 

konfliktsky, i hvilket omfang revisor tangerer til at bryde reglerne samt som en konklusion herpå, i 

hvilket omfang revisor ikke overholder den professionelle skepsis. Ovenstående bliver i teorien 

benævnt henholdsvis ”Crusaders”, ”Safe-hands”, ”Accomodators” og ”Trusters”. 

Men ét er, hvad teorien foreskriver, noget andet er, hvilket ansvar revisorerne selv mener, skal 

varetages, når uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen opstår. De i afhandlingen 

interviewede revisorer er alle af en sådan overbevisning, at kommunikation med 
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virksomhedsledelsen er væsentlig for revisors ansvarsområde og arbejdsopgave. Revisorerne har i 

de foretagne interviews beskrevet, at kommunikationen med virksomhedsledelsen er nødvendigt at 

bibeholde, da en konstruktiv kommunikation med virksomhedsledelsen, giver et grundlag for at 

kunne varetage en effektiv revision. Hvis virksomhedsledelsen ikke er interesseret i, at samarbejde 

med revisor, da vil revisor skulle bruge unødigt meget tid på, at indhente informationer, 

beskrivelser og forklaringer fra ledelsen, hvilket i sidste ende vil betyde mindre tid, til brug for det 

egentlige revisionsarbejde. 

Analysen af de foretagne interviews viser, at revisorer ønsker et proaktivt forhold med 

virksomhedsledelsen. Revisor bør realiserer sin distributive forhandlingsstrategi, og dermed ikke 

fokusere på forholdet til virksomhedsledelsen. Forhandlingsstrategien fra revisors side, har i 

analysen vist, at sparring med specialister prioriteres af revisorer. Dette skyldes, at revisor ønsker at 

opnå den stærkeste position i forhandlingssituationen.  

Forståelsen af revisors ageren når uoverensstemmelser opstår med virksomhedsledelsen, er belyst 

ved de i afhandlingen foretagne interviews. Herigennem har det vist sig, at revisorers personlige og 

følelsesmæssige involvering i kommunikationsprocessen, har haft en stor betydning for de 

forventninger revisor har haft, inden kommunikationen med ledelsen er initieret. Revisorer bliver 

ikke uddannet i at håndtere konflikter med virksomhedsledelsen. Revisorerne er derfor underlagt en 

simpel ”learning by doing” metode. Dette betyder, at der findes lige så mange forskellige metoder, 

hvorpå kommunikation med ledelsen kan varetages, som der findes revisorer. Offentligheden 

forventer, at en konklusion på et regnskab er identisk, uanset hvilken revisor der måtte revidere 

regnskabstallene. Dog viser analysen, at ved at lade den enkelte revisor varetage rollen som 

konfliktløser under uoverensstemmelser med ledelsen, da vil konklusionerne på de reviderede 

regnskaber afhænge af, hvilken revisor, der har kigget på dette regnskab. Forventningsafstemning, 

mellem revisor og virksomhedsledelse, er derfor essentielt for, at kunne bibeholde en sund 

kommunikation.  

Forventningsafstemningen er nødvendig i det omfang, at revisorerne kan nedbringe en del af den 

korrespondance, som opstår under en konflikt. Revisor er nødsaget til, at besidde en pædagogisk 

rolle overfor virksomhedsledelsen, både for at kunne håndtere uoverensstemmelserne, men også, og 

måske især, i forhold til at kunne vise ledelsen i hvilket omfang lovgivningen foreskriver, at 

problemstillingen skal løses. Ofte ses det, at uoverensstemmelsen opstår på baggrund af, at 
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virksomhedsledelsen forsøger at varetage selskabets bedste interesse, hvilket i mange tilfælde kan 

betyde, at lovgivningen ikke kan overholdes.  

Et af de store spørgsmål under de udførte interviews, har været i hvilket omfang revisors 

konflikthåndtering samt kommunikationsproces, har været påvirket af vigtigheden af 

kundeforholdet. Analysen har vist, at revisor ønsker at bibeholde det gode kundeforhold således, at 

revisor kan sikre sin egen fremtidig indtjening. Konflikten opstår i det øjeblik, at 

virksomhedsledelsen er klar over revisors ønske om et fremtidigt samarbejde, og derved udfordre 

revisor på de uoverensstemmelser som opstår. Revisor pålægges et stort pres fra ledelsen til, at 

varetage selskabets bedste interesse og derved forsøge at sikre, at ingen modificeret påtegning 

bliver udarbejdet. Hvis ledelsen ikke kan finde denne samarbejdsvilje hos revisor, da kan ledelsen 

finde en ny og måske mere konfliktsky revisor. Efter de foretagne interviews, og analysen heraf, har 

det været muligt at inddele de adspurgte revisorer efter karakteristika. De interviewede revisorer har 

primært ageret med høj integritet, og det kan derfor konkluderes, at de har karakter af at være ”safe 

hand” revisorer. Analysen har dog vist, at hvorvidt revisorer agerer med enten ekstrem høj eller 

moderat integritet, afhænger af den uoverensstemmelse som revisoren er stillet overfor.   

Forhandlingssituationer er i stigende grad en del af revisors arbejde. Revisors hverdag bliver 

påvirket af ledelsens ønske om, at selskabets årsregnskab skal vise et positivt billede af 

virksomheden. I de tilfælde, hvor virksomheden har foretaget større risikofyldte transaktioner, eller 

har foretaget unødige dispositioner i løbet af året, lægger ledelsen pres på revisor for at sikre, at 

disse informationer ikke bliver fremstillet negativt i selskabets årsregnskab. Det har været svært, at 

få de interviewede revisorer til at diskutere presset fra virksomhedsledelsen, men det er tydeligt, at 

alle de interviewede revisorer op til flere gange, har været udsat for et decideret pres til at ændre 

deres konklusion på den udførte revision. Dette har ikke haft direkte indflydelse på revisors 

konklusion i påtegningen, men revisor har forsøgt at imødekomme ledelsens ønsker. Dette er blandt 

andet gjort ved, at give ledelsen mulighed for, at læse udkast til påtegning og revisionsprotokol. 

Revisors personlige og følelsesmæssige involvering og betydningen af kundeforholdet har 

indvirkning på revisors beslutningsgrundlag, og i sidste ende, hvilken konklusion regnskabet bliver 

påtegnet med. Revisorer formår at tolke lovningen således, at udfaldet af konflikten kommer 

virksomheden til gode. Dette skyldes kundeforholdet og ydermere det faktum, at såfremt 

virksomhedsledelsen er uenig med revisor, da frygter revisor at blive fravalgt. 
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Offentligheden forventer, at ved at læse et regnskab, da kan denne have tillid til revisors arbejde og 

der igennem, finde tryghed i konklusionen. Det offentligheden ikke er klar over er, at revision i 

stigende grad anses som en serviceydelse, frem for en lovpligtig arbejdshandling af revisorerne. Det 

kan efter de foretagne interviews konkluderes, at revisorerne ser sig selv som problemløsere, og ser 

deres arbejde som en hjælp for virksomheden, frem for en tryghed for offentligheden. 

Læresætningen fra de foretagne interviews har været, at revisor er villig til, at tolke loven til fordel 

for at imødekomme ledelsens ønsker. Det kan efter analysen konkluderes, at revisionspåtegningen i 

mange regnskaber over for offentligheden, er uforståelig. Uforståelig, da offentligheden ikke har 

indsigt i det grundlag, hvorpå regnskabet er blevet påtegnet. Ingen steder i påtegningen kan 

regnskabslæseren læse, om revisor tilbageholder væsentlige informationer, eller om situationer har 

været gældende i løbet af året, som kunne have betydning for regnskabsbrugerens endelig 

beslutning.  

Størrelsen på revisionsvirksomheden har en væsentlig indflydelse på, hvordan revisorer træffer 

deres beslutninger. Forretningen i de store revisionsvirksomheder er i stort omfang påvirket af, at de 

store børsnoterede og familieejede virksomheder vælger lige præcis denne revisionsvirksomhed til, 

at varetage revisionen. Ved udelukkende at fokusere på de store virksomheder, og ved herigennem, 

at øge konkurrencen blandt de fire store revisionsvirksomheder, vil der opstå risiko for, at honoraret 

for revision af de enkelte regnskaber, ikke kan tilsvare det antal af timer, som en revision af den 

størrelse kræver. Svaret på dette problem vil derfor være, enten at fastsætte revisionshonoraret efter 

omsætningen, eller andre parametre for kompleksitet, i den enkelte virksomhed, eller simpelthen fra 

statens side af, at udbetale et fast honorar til revisorerne. For at fastholde offentlighedens tro på de 

reviderede regnskaber, og for at markedet kan genoprette tillid til revisors arbejde, er der i analysen 

blevet lagt vægt på, at revisorer overordnet set skal rette ryggen. Virksomhedsledelsen er vant til at 

revisor siger ’Ja’, og det er denne tendens der er medvirkende til en svækkende tillid til revisors 

arbejde. 

Som beskrevet i indledningen, har finanskrisen vist, at behovet for en troværdig revisionspåtegning 

er større end nogensinde. Offentligheden står overfor en situation, hvor en række selskaber har 

drejet nøglen om på baggrund af risikofyldte investeringer og spekulationer om fremtiden. 

Offentligheden forventer, at revisorer påtegner selskabernes årsregnskaber med en konklusion, som 

medfører, at interessenterne kan træffe sine beslutninger på bedst muligt grundlag. I de tilfælde, at 

offentligheden ikke anser revisors påtegning og konklusion for pålidelig, da mister revisor 
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offentlighedens tillid. Uden tillid til selskabernes årsregnskaber, da kan konsekvensen være, at 

investeringer udebliver, og selskabernes forretning vil forringes. 

Vigtigheden er, at revisor indser, at rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er givet qua deres 

rolle og uddannelsesmæssige baggrund i, at kunne varetage rollen som revisor, hertil at kunne 

varetage de gældende krav indenfor dette fagområde. Analysen har vist, at når der opstår 

uoverensstemmelse med virksomhedsledelsen, så agerer revisorer ikke udelukkende på baggrund af 

lovgivningen men derimod med subjektive holdninger. Foruden lovgivningen, er den mest 

gennemgående faktor til at forstå hvorledes revisor agerer kundeforholdet. Revisorer skal kun 

fokusere på det ansvar og de arbejdsopgaver de er pålagt som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Revisor skal ikke spekulere i egne interesser, da dette alene vil være på bekostning af 

offentligheden. Revisorer skal agere som revisorer og ikke på andre faktorer, når 

uoverensstemmelser opstår med virksomhedsledelsen.  
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10. Perspektivering  

Konklusionen belyser, at revisor ikke primært agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant men i 

en større grad som en leverandør til det reviderede selskab. Revisionspåtegningens formål er i 

praksis mere et spørgsmål om, hvorvidt regnskabet overholder reglerne for regnskabsaflæggelsen, 

og at kundeforholdet bevares frem for, at regnskabet skal vise et retvisende billede. Dette er klart en 

udfordring, idet revisorerne har en samfundsrolle ved, at de afgiver erklæringer om, at regnskaberne 

giver et retvisende billede. Set i forhold til finanskrisen og behovet for at genoprettet tilliden til 

markedet, da er revisor, som offentlighedens tillidsrepræsentant, en vigtig parameter. Derfor har 

resultaterne af afhandlingen stor nutidsrelevans, for hvis tilliden til markedet og dermed tilliden til 

selskaberne skal genoprettes, da skal samfundet kunne stole på revisorernes påtegninger, og at 

revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant, når der er uoverensstemmelse med ledelsen.        

10.1 Hvad sker der med regelsættet fremover?  

Som følge af finanskrisen, har EU kommissionen ønsket drøftelser omkring revisors rolle og 

ansvar, og har dermed lanceret ”Grønbogen”. Denne Grønbog diskuterer revisionspolitikken, med 

udgangspunkt i læren af krisen. Udgangspunktet og begrundelsen for dette arbejde er, at belyse i 

hvilket omfang revisorer har fremlagt blanke revisionspåtegninger, for de selskaber som kort tid 

efter offentliggørelsen af årsregnskabet gik konkurs. Grønbogen er derved udarbejdet på tesen om, 

at grundig revision er nøglen til at genoprette tilliden på markedet. På baggrund af drøftelserne af 

denne Grønbog, har EU kommissionen udarbejdet en forordning vedrørende forslag til specifikke 

krav til den lovpligtige revision af virksomheder af offentlighedens interesser. Nogle af de forslag, 

som ønskes implementeret fra EU er bl.a. tvungen rotation, tvungen udbudsrunde af revisionsydelse 

og udvidelse af revisionspåtegningen således, at den bliver mere uddybende og informativ, og 

omfanget af den lovpligtige revision præciseres og specificeres. Derudover foreligger der et behov 

for, at styrke uafhængigheden og den professionelle skepsis hos revisor. Konsekvensen heraf er 

derfor, at indføre et forbud mod levering af ikke-revisionsydelser til de reviderede virksomheder.  

Konsekvensen af implementeringen af alle eller nogle af disse forslag, som er anført i forordningen, 

vil klart påvirke revisors fremtidige kommunikation med ledelsen, men også udformningen af 

revisionspåtegningen. Ved tvungen rotation og tvunget udbud af honorar vil kundeforholdet få 

mindre betydning, idet revisors motivation for at pleje kundeforholdet må forventes at blive mindre, 

og affødt heraf bliver fokusset i stedet på kvaliteten af revisionen.  
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Som også konkluderet i afhandlingen, da oplever revisorerne, at revisionspåtegningen er uforståelig, 

og at der er et negativt syn på forbehold og supplerende oplysninger. Ved at udvide indholdet af 

revisionspåtegningen til bl.a. også at omfatte vægtningen af systemrevision og substansrevision 

samt den anvendte væsentlighedsbetragtning, som anført i forordningen, da vil det forventes, at 

forventningskløften bliver mindre. Omvendt kan EU- Kommissionens forslag omkring revisors 

erklæring medfører endnu mere uklarhed, da denne vil blive uoverskuelig og uforståelig for 

regnskabsbrugeren.  

Konsekvensen af et eventuelt lovforslag vil for revisors kommunikation og ageren afhænge af 

hvilke forslag, der vil blive implementeret. Men eftersom størstedelen af tiltagene vedrører revisors 

uafhængighed og dermed øger tilliden til revisor, da vil revisors hverdag blive påvirket, idet revisor 

bliver tvunget til, at tilsidesætte kundeforholdet, for at være offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Konklusion i afhandlingen har vist, at der generelt er et behov for skærpet regulering af revisors 

ageren hos alle selskabstyper, og ikke kun selskaber af særlig offentlig interesse, som EU - 

Kommissionen ligger op til. Det bør derfor være revisors rolle og opgave som helhed, der skal 

fokuseres på frem for selskabstypen.   

Hvornår forslagene bliver gennemført og får fuld effekt vides ikke. Processen er igangsat, men det 

må forventes, at strække sig over flere år. Men det øgede fokus fra samfundet i både Danmark og 

EU, sætter revisorerne under pres i forhold til, at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Der 

vil formentlig med tiden komme en række kendelser, som afprøver grænserne for, hvorvidt 

revisorer afgiver den korrekte påtegning og agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

10.2 Hvad kan der fremover undersøges i forhold til revisors ageren? 

Afhandlingen har ikke medtaget ledelsens synspunkter, hvilket kunne være en anden vinkel på 

problemstillingen omkring revisors ageren. At interviewe ledelsen hos de virksomheder, som de 

adspurgte revisorer tog udgangspunkt i, kunne have givet nogle andre synspunkter på revisors 

ageren. Derudover kunne disse interviews have beskrevet, hvilken indflydelse revisors adfærd og 

ageren har på ledelsen. Det udbytte, der ville være ved, at interviewe ledelsen, vil være i relation til 

de forbedringstiltag, som revisor skal være opmærksom på, i forhold til at optimere sin 

kommunikationsproces. 

Afhandlingen har endvidere belyst, at revisorer anvender en integrativ forhandlingsstrategi frem for 

en distributiv. Derfor kunne fremtidige undersøgelser indenfor revisors ageren og 
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kommunikationsproces være, at undersøge effekten ved, at oplære revisorer i både konfliktløsning 

og i hvorledes forhandlingsprocesser effektiviseres.  

Til sidst skal det nævnes, at der i fremtidige studier vil være belæg for, at undersøge revisorers 

ageren ved uoverensstemmelser med virksomhedsledelsen, ved sammenholdelse af revisorer fra 

andre lande. Indeværende afhandling har taget udgangspunkt i de danske regler og i de danske 

revisorer. Dog er der mulighed for, at inddrage de metoder og fremgangsmåder, som med succes, er 

blevet implementeret i andre lande. Dette kunne f.eks. være i forhold til at afprøve nogle af de 

forhold, som allerede er benævnt i Grønbogen. Ved at kigge på andre landes praksis, og i 

forlængelse heraf analysere forskellene til Danmark, da vil der være mulighed for at lære af 

udenlandske erfaringer. På baggrund heraf vil der være belæg for, at forbedre de danske revisorers 

ageren, med henblik på, at forstærke offentlighedens tillid.   
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Bilag 1: Opgavens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 2: Fortrolighedserklæring 

 Mellem  

 

i det følgende kaldet interviewperson 

og 

 

i det følgende kaldet modtageren 

indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet Informationen, som 

modtageren har modtaget eller vil modtage af interviewpersonen i forbindelse med udarbejdelse af 

kandidatafhandlingen. 

1. Informationen er afgivet i form af interview samt i form af følgende dokumenter: (fortegnelse over udleveret 

materiale) 

 

 

 

 

 

2. Modtageren forpligter sig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for 

uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den. 

3. Modtageren har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat. 

4. Interviewpersonen har ret til, når han måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes modtageren beskytter 

Informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende. 

5. Modtageren forpligter sig til ikke at overlade Informationen til nogen, i større udstrækning, end hvad der efter 

forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før modtageren i sådanne tilfælde overlader 

Informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal 

underskrive en fortrolighedserklæring. 
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6. Modtageren skal have indhentet interviewpersonens skriftlige samtykke, inden Informationen helt eller delvis 

kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt. 

7. Modtageren skal føre fortegnelse over personer, der helt eller delvis får indblik i de oplysninger, der ligger i 

Informationen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for interviewpersonen. 

8. Dersom ikke andet er skriftligt aftalt, skal modtageren på interviewpersonens opfordring straks tilbagelevere 

det under ovenstående punkt 1 udleverede materiale, der beskriver Informationen. 

 

Dersom følgende erklæring ikke er undertegnet af interviewpersonen, har modtageren ikke ret til at kopiere 

Informationen: 

 

Interviewpersonen giver herved modtageren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at anvende det 

udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig behandling af materialet 

efter forudsætningerne. 

 

 

(Interviewpersonen) 

 

Dato: 

 

  

 

(Interviewpersonen)  

 

 

(Modtageren)  

  

 

 


