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Executive summary 

The auditor has to put himself into his client’s situation financially and he has to understand the 

business of the client such as the customers and the vendours that his client faces.  

Main conclusion is that understanding how the client communicates is imperative, not least to get a 

full picture of the above. It seems that if the auditor has the right insights and use these proactively, 

the auditing proves more effective.  

 

The paper and its findings are a result of various surveys with employees at regionsgården and 

hospitals in Region Hovedstaden. It includes interviews with 12 different finance employees, of 

which three works at regionsgården and nine at different hospitals in Region Hovedstaden.  

 

The main objective has been to look at communication between the auditor and Region 

Hovedstaden and clarify whether the finance employees understand requests for data and insights 

necessary for the auditing.  

 

Again the auditor has to know how the clients’ communicate. He has to use that knowledge 

communicating to the client when choosing communication channel, context of the information, 

making sure the message and his purposes are crystal clear. This helps prevent misunderstandings 

and inefficiency in the auditing. 

     

The findings show that a lack of targeted communication to the specific client often leads to 

confusion. Instead face-to-face communication and client-specific email seem to be good ways to 

improve communication.  

 

The auditing industry in US have for long acknowledged the importance of good communication 

skills.  Here in Denmark there is however still differences between different auditing agencies’ 

emphasis on communication skills. There is yet no general standards in Denmark for it either.    
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1 Indledning   
 

Den globale udvikling påvirker en række fag er ikke noget nyt, men at også revisionspraksis 

påvirkes, er måske en overraskelse. Nu skal revisorer ikke alene være effektive, men også gode 

lyttere, samt kunne kommunikere forståeligt både mundtligt og skriftligt (Smith, 2005). Disse ”nye” 

egenskaber er et udtryk for, at man som faggruppe ikke længere kan nøjes med at kommunikere 

med ligesindede. Som når læger sendes på kommunikationskurser for at blive bedre til at 

kommunikere med patienterne, skal revisorerne tilsvarende gøre sig tydeligere i kommunikationen 

med kunderne.        

Ofte ses en tendens til at fastholde termer og vendinger hos faggrupper generelt, måske for at skabe 

en afstand mellem ”de indviede” (faggruppen) og ”de andre”. Dette medfører, at man som 

fagperson kun bliver forståelig af de, som tilhører samme eller beslægtede fag. Dette kan være et 

problem for samarbejdsrelationer. Revisionsbranchen er ingen undtagelse, og uklarhed i 

kommunikationen kan påvirke forholdet mellem revisor og kunden i negativ retning, hvilket 

medfører, at revisorens kunder kan få et indtryk af revisor som værende fjern og måske endda 

arrogant (Van Peursem, 2005).   

Men hvordan står det så til med revisorkommunikationen?  

Blandet, er det umiddelbare svar. Uddannelsessystemet i USA har været klar over problematikken i 

nogen tid, samtidig med har der eksisteret en udvikling inden for revisionsfaget. Faget har forandret 

sig fra udelukkende at være revisionsteknisk til også at inkludere formidling. I 1989 udgav de otte 

største revisionsfirmaer i USA The Big 8 White Paper, hvori man klarlagde, hvordan mange 

dimittender manglede evnerne og kompetencerne til at kunne klare sig i en verden med stigende 

globalisering og stigende konkurrence (Ziegenfuss, Palmer, & Pinsker, 2004). Man valgte derfor at 

ændrede revisoruddannelsen, så den i højere grad kom til at omfatte kommunikative aspekter 

(Ziegenfuss, Palmer, & Pinsker, 2004). Andre kilder synes at understrege tendensen. I ISA 260 og 

ISA 265 står ordet kommunikation allerede i overskriften (dog forholder ISA 260 og 265 sigt kun 

til, hvordan og hvornår man skal kommunikere med den øverste samt daglige ledelse).  

Det er dette speciales grundtese, at menneskets personlighed til en vis grad er en afspejling af 

samtiden, hvorfor mennesket ikke kan anses som en statisk størrelse. Denne tese underbygges af 
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Klarskov Jeppesen, (2002) gennem amerikanske, britiske og danske MBTI-undersøgelser, hvoraf 

det fremgår, at der hersker en løbende forandring af revisorernes personlighed. Spørgsmålet er så, 

om forandringen løber i en retning, som kan modsvare kravene i den globaliserede verden?   

Kommunikation må blive særlig væsentlig ved offentlig revision, da revisorer her ikke kun 

foranstalter finansiel, men også forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision bygger i høj grad på 

kommunikation, da revisor og ledelsen i den offentlige virksomhed sammen må nå til enighed om, 

hvad god forvaltning indebærer. Revisorer vurderer, hvordan virksomheden har fordelt midlerne, i 

modsætning til finansiel revision, hvor årsregnskabsloven allerede har opstillet rammerne for 

indregningen af de forskellige poster og deres respektive værdier i regnskabet.  

Kommunikation må spille en rolle såvel ved statusrevision som under løbende revision, da ledelsen 

og medarbejdere forstår virksomheden indefra og derfor ved, hvilke udfordringer, virksomheden 

står overfor. Denne ofte tavse viden er essentiel for revisor at få indsigt i. 

Funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant dækker ikke kun over revisorens selvforståelse, 

men også hvordan samfundet opfatter en revisor, en opfattelse, som i sin stigmatiserende karakter 

kan begrænse revisorens manøvremulighed. At være offentlighedens tillidsrepræsentant stiller 

dermed særlige krav, hvad angår faglighed, indsigt i arbejdet og måden at agere på. Kunder, som i 

sagens natur er forskellige og har forskellig baggrund, kender ikke nødvendigvis 

revisionsvokabulariet, hvorfor revisors kommunikationsevner gang på gang sættes på prøve. Som 

offentlighedens tillidsrepræsentant kan stærk faglig kommunikation føre til oplevelsen af revisor 

som professionel arrogant.  

Kommunikationen fra revisor skal kunne afkodes og forstås af modtageren (kunden), så resultatet 

kan anvendes som dokumentation for, at revisor har udført sit arbejde i overensstemmelse med god 

revisionsskik og i overensstemmelse med de givne standarder. Revisor arbejder ikke alene, men i 

samarbejde med kunden, og dårlig kommunikation kan medføre, at resultatet ikke bliver retvisende.  
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 1.2 Problemfelt 

Revisor udfører sin revision på baggrund af det indsamlede materiale. Det ønskede materiale bliver 

typisk indsamlet af kundens medarbejdere, derfor er det vigtig at meddelelsen fra revisor, om 

hvilket materiale revisor ønsker, kan forstås af kundes medarbejdere. At sætte fokus på 

kommunikationen mellem revisor og kundes medarbejdere er et uskrevet blad.  

I ISA 260 og 265 beskriver standarten, hvordan revisor skal kommunikere med den øverste og den 

daglige ledelse. Men hvordan bør revisor kommunikere med medarbejderne? så revisionen bliver 

mest mulig effektiv. Effektiviteten opstår, når revisor har fået det ønskede materiale i hænde, dette 

sker kun hvis medarbejderne, som skal finde materialet, forstår det pågældende budskab i 

meddelelsen. Der findes ingen generelle regler. Forvaltning af kommunikationen mellem revisor og 

medarbejderne er helt op den enkelte revisor eller til revisionsfirmaerne, som selv skal udforme en 

kommunikationspolitik. At forstå en andens faggruppes termer, sprogbrug og arbejdsmetoder og 

derefter handle på baggrund af forståelsen af kommunikationen kan godt være udfordrende.   

Region Hovedstaden og hospitalerne i regionen skal også revideres, og derved skal Region 

Hovedstadens og hospitalernes økonomimedarbejdere kommunikere med revisor, så medarbejderne 

kan fremskaffe det ønskede revisionsmateriale til revisor.  Det må være essentielt, at undersøge 

hvordan kommunikationen forgår, og hvordan kommunikationen bliver forstået, for på den måde at 

skabe et billede af, hvad der er god kommunikation fra revisors side.   

 

1.3 Problemformulering 

Min problemformulering for afhandlingen tager udgangspunkt i det overstående problemfelt.  

Problemformuleringen lyder:  

 

 

 

 

 

Hvad bør revisor være opmærksom på i kommunikationen med medarbejderne 

under revisionen af Region Hovedstaden, således at sandsynligheden for, at 

modtageren forstår det pågældende budskab, øges? 
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1.4 Afhandlingens struktur 

For at skabe visuelt klarhed over afhandlingens struktur, er der udarbejdet en opstilling over 

afhandlingens afsnit. Se figur 1 nedenfor.  

Figur 1 Afhandlingens struktur 
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1.5 Afgrænsning 

For at beskytte afhandlingen mod irrelevante afstikkere, og for at fastholde analysens stringens, 

afgrænses en række delområder. Afgrænsningen opdeles i tre dele. Første del omfatter 

afgrænsningen af kommunikationsområdet, anden del afgrænser revisionsområdet og den tredje del 

indkredser størrelsen af Region Hovedstaden og dets underliggende hospitaler.    

1.5.1Kommunikation 

Der findes groft sagt følgende former for kommunikationstyper: Envejskommunikation, 

tovejskommunikation og multikommunikation. Jeg vil fokusere på tovejskommunikation og 

multikommunikation, da forholdet mellem revisor og kunde(r) gerne skulle opleves som flersidet og 

dynamisk. 

Der afgrænses fra feedback kommunikation fra kunders medarbejdere til revisionen, fordi 

afhandlingen beskæftiger sig alene med revisors kommunikation.  

Som medier bør nævnes skriftlig, mundtligt samt kropslig kommunikation, som for eksempel 

tegnsprog eller gestus. Jeg afgrænser mig fra kropssprog og lignende former for non-verbal 

kommunikation. Dette skyldes at indkredsning af målbare faktorer ved kropssprog er udefinerbar og 

af et for stort omfang.  

1.5.2 Revision 

 Ved finansiel og forvaltningsrevision vil der kun ses på situationer, hvor revisor kommunikerer 

med medarbejderne før, under og efter en given revision. Altså vil afhandlingen ikke berøre den 

ellers interessante mekanisme, hvorunder revisor for eksempel: foretager stikprøver eller andre 

revisionsmetoder, men mere hvordan revisor kommunikerer dette ud til medarbejderne, herunder 

hvilken bistand revisor ønsker af medarbejderne.      

1.5.3 Region Hovedstaden og de underliggende hospitaler 

Jeg vil ikke berøre andre offentlige virksomheder eller regioner end Region Hovedstaden. Region 

Hovedstaden omfatter forskellige forretningsområder, men afhandlingen beskæftig sig udelukkende 

med hospitalerne af hensyn til omfanget. Af samme grund indsamles data kun fra Region 

Hovedstadens centerøkonomi, som i afhandlingen vil blive anført som regionsgården, samt Amager 
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og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital
1
, Glostrup 

Hospital
2
, Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.  

Kommunikation og rapportering til den øverste ledelse i Region Hovedstaden, Regionsrådet, ser jeg 

bort fra, men også rapportering til hospitalsdirektionerne afgrænses fra afhandlingen. Denne 

kommunikation anses ikke som relevant for at besvare problemformuleringen, da der allerede 

forligger standarter for kommunikationen med den øverste ledelse. 

1.6 Afhandlingens formål og målgruppe 

Målgruppen er først og fremmest revisor, som har kontakt med medarbejderne, og som vil forøge 

sin viden om, hvordan man bedst muligt kommunikerer med medarbejderne, således at der ikke 

sker misforståelser.    

Målgruppen omfatter også medarbejdere, som ønsker at opnå viden om hvordan og hvorfor, revisor 

kommunikerer, som han eller hun gør i en virksomhed eller et selskab i en offentlig sektor, hvor der 

er kontakt med revisor før, under og efter en revision. 

                                                 
1
 Pr. 1/1 2015 er Gentofte Hospital og Herlev Hospital sammenlagt.  

2
 Pr. 1/1 2015 er Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlagt. 
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2. Metode  

2.1 Vidensproduktion  

For at kunne besvare problemformuleringen skal der forelægge en undersøgelsesproces, så 

afhandlingen bygger på genereret viden ud fra en empirisk systematisk undersøgelse, afstedkommet 

fra et teoretisk fundament (Andersen, 2008, s. 25).  Denne afhandling baseres på dybdegående 

interviews som primærdata og litteratur som sekundærdata. 

Analysen vil fortrinsvis bygge på en deduktiv tilgang, idet omtalte interviews sættes i spil for at 

opridse kommunikationstendenser mellem revisor og økonomimedarbejderne i Region 

Hovedstaden. Tendenserne vil ikke være endegyldige svar, hvorfor konklusionen ligeledes ikke vil 

præsentere en opskrift, men snarere udlægge en række umiddelbare karakteristika.  

Som fundament til sikring af vidensproduktion tages udgangspunkt i Harald Enderuds model, som 

er illustreret nedenfor (Andersen, 2008, s. 25).     

Figur 2 Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang 

 

(Andersen, 2008, s. 25) 

Problemformuleringen beskriver det problem, som vidensprocessen skal svare på (Andersen, 2008, 

s. 25-26). Den videnskabelige proces afsluttes med en konklusion, der præsenterer svar og 

opsamling på de gennemførte analyser og rummer elementer af alle dele af den videnskabelige 

proces (Andersen, 2008, s. 34). Men andre ord handler det om en verificering eller en falsificering 

af problemformuleringen. Man kunne således opstille en nulhypotese gående på, at 
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kommunikationen er præcis nok og efter endt analyse forkaste eller acceptere hypotesen. Dette 

princip anvendes især inden for naturvidenskabelige grene, som almindeligvis omfatter store 

mængder kvantitative data, som danner grundlag for statistisk behandling. Analyse og tolkning her 

anses som koblingen mellem de fire grundelementer (Andersen, 2008, s. 34).  Empirien omfatter de 

oplysninger, indsamlet gennem den primære og sekundære data, som er grundlaget for ny viden 

(Andersen, 2008, s. 26-31), hvilket tager udgangspunkt i den allerede eksisterende viden, nemlig 

teorien (Andersen, 2008, s. 31-34).   

2.2 Litteratur 

Efter indledende research stod det hurtig klart, at netop den valgte problemstilling er ganske 

ufuldkomment beskrevet i litteraturen, selv om der eksisterer en voksende og dybdegående 

forskning inden for kommunikationsrevisionsemnet. Kommunikationsrevisionsemnet omhandler 

især, hvordan revisor skal kommunikerer til den øverste ledelse, samt at kommunikation er et 

centralt element i revisorens arbejde.  

Litteraturen blev fundet på biblioteker og i databaser både på dansk og engelsk 

2.3 Videnskabsteori 

Videnskabsteori danner grundlaget for afhandlingens anskuelse. Væsentligheden af dette afsnit er 

stor, for den beskriver selve fundamentet for afhandlingen samt metodologien. 

Videnskaben er menneskeskabt, og mennesker tager fejl (Harnow Klausen, 2005, s. 62). Her siges, 

at man bør fastholde en grundlæggende skepsis over for universelle sandheder. Forholdet mellem 

empiri og teori bliver et spændingsfelt, ingen forsker kan undersøge til bunds; For at drage en 100 

% robust konklusion skal man i princippet indsamle samtlige data inden for et givent område; dette 

er i sagens natur umuligt, hvorfor man udtager repræsentative kohorter og generaliserer ud fra disse 

(Harnow Klausen, 2005, s. 68). Som konsekvens kan vi udtale os kvalificeret om videnskabsteorier, 

siden teorier er en abstrakt størrelse (Harnow Klausen, 2005, s. 69).   

Grundlæggende set skal man tage højde for de paradigmer, som styrer vores handlinger, da vi har 

med mennesker at gøre og derfor altid må tillægge årsagssammenhænge en værdi (Voxted, 2009, s. 

52). Egon C. Guba i 1990 definerer et paradigme som a basic set of beliefs that guides action, 

whether of the everyday garden variety or action taken in connection with a disciplined inquiry 

(Guba, 1990, s. 17) . Denne definition giver et klart billede af, hvorfor paradigmer er et vigtigt 
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element for forståelsen af afhandlingen, da paradigmet jo beskriver virkelighedsopfattelsen 

(Voxted, 2009, s. 52) Med andre ord har paradigmerne konsekvens for den måde, vi tænker på, 

samt den måde vi udarbejder vores videnskabelige undersøgelser på (Darmer & Nygaard, 2005). 

Især tre paradigmer dominerer billedet: 1) det positivistiske paradigme, 2) det neo-positivistiske 

paradigme samt 3) det konstruktivistiske paradigme (Voxted, 2009, s. 55). Paradigmerne indeholder 

elementerne ontologi, epistemologi og metodologi (Voxted, 2009, s. 55). Gennem disse skabes 

forskellen mellem paradigmerne.  

Ontologien spørger Hvad er virkelighed? (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24). Svaret på dette 

bestemmer, hvordan epistemologiske samt metodologiske spørgsmål bliver besvaret (Darmer & 

Nygaard, 2005, s. 24). Dette skyldes, at den måde, virkeligheden opfattes på, påvirker Hvordan 

erkendes virkeligheden af undersøgelsen (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24), der stammer fra 

epistemologiske spørgsmål, og som igen munder ud i hvordan undersøges virkeligheden?, altså 

metodologien (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24).   

Afhandlingen undersøger kommunikation, som i sagens natur opleves subjektiv, og derfor anvendes 

en mere konstruktivistisk tilgang til virkelighedsopfattelsen. Det konstruktivistiske paradigme 

accepterer fortolkning, og at ordet virkelighed må sætte i citationstegn. Ontologien i en 

konstruktivistisk paradigmekontekst antager netop, at virkeligheden er relativ (Darmer & Nygaard, 

2005, s. 25-29), hvilket derfor vil rumme subjektiv epistemologi og kompleks metodologi (Voxted, 

2009, s. 57). Den komplekse metodologi udmønter sig i den praktiske tilgangsvinkel, som især 

analysedelen består af. Afhandlingens metodologi er hovedsaglig kvalitativ med mulighed for at 

fortolke resultatet (Voxted, 2009, s. 41). Tolkningen giver grobund for beskrivelser samt analyser af 

meninger i stedet for de kvantitative tilgange, som bygger på statistiske data (Voxted, 2009, s. 41). 

Den kvalitative undersøgelse bevirker, at man skal opstille en vægtning af de indsamlede meninger, 

da intet er ”sort eller hvidt” (Voxted, 2009, s. 41), og for at sikre kvalitet i valget af den kvalitative 

metode bør en kvalitetsvurdering af den kvalitative metode tilgang foretages for at solidere 

afhandlingen. (Bitsch Olsen, 2011 Forår)  

Både i afsnit 2.3. og 2.4.1. har jeg overvejende beskrevet de positive bidrag fra den kvalitative 

metode, men begrænsningerne bør også nævnes. Den kvalitative metode giver ikke tilstrækkelighed 

statistisk gyldighed for at foretage repræsentative populationsundersøgelser, da interviewformen 

ofte er semistruktureret, men et ”her og nu” billede af problemformuleringen, fordi den kvalitative 

metode er umulig at gentage med samme resultat på grund af paradigmernes omskiftelighed (Bitsch 
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Olsen, 2011 Forår, s. 192). De primære data, afhandlingen bygger på, stammer fra interviews med 

respondenter, som måske ikke er ansat Region Hovedstaten længere, og deres opfattelse og 

synspunkter kan have ændret sig i mellemtiden.  

2.4 Indsamling af data 

For at afhandlingens data bliver valide, deles mine indsamlede data op i to, hvor de primære 

kvalitative interviews holdes op mod den sekundere litteraturdata.    

2.4.1Interview  

Blandt forfatterne til metodelitteraturen er der stor uenighed om, hvorvidt der findes en universel 

metode at analysere kvalitative interviews på (Olsen, 2003, s. 69). Dog mener samme forfatter, at 

det ikke er ensbetydende med, at anything goes, men at analysen skal udsættes for en form for 

kontrol og/eller være resultatet af et bevidst valg af analysestrategi. Hvis man ikke har gjort disse 

overvejelser, kan læseren sidde tilbage med en fornemmelse af at anything goes (Olsen, 2003, s. 

71). I artiklen Kvalitative Analyser og Kvalitetssikring, Tendenser i engelsksproget og skandinavisk 

metodelitteratur, formidler Henning Olsen (2003), at der hersker en række tværgående tendenser 

inden for analysestrategi. Tendenserne kan dog kombineres i en analyse, da man ikke nødvendigvis 

fastholdes i valget af én bestemt analysestrategi (Olsen, 2003, s. 70). Although we do not preach 

license to do as you please, we do want to counsel against the premature adoption of one or other 

analytic strategy to the exclusion of others. We certainly want to discourage our readers from 

uncritically adopting particular approaches to analysis without making principled decisions from 

among available alternatives (Coffey & Atkinson, 1996, s. 3). Coffey og Atkinson mener med 

denne udtalelse, at man ikke blot skal analysere, som man lyster, men omvendt heller ikke skal stole 

blindt på den pågældende analysemetode. Coffey og Atkinson taler om bevidste valg af metode, 

som er gennemtænkt. Dette synspunkt underbygger Henning Olsens (2003).  

Coffey & Atkinson (1996) fremfører, at der er mange tilgange til analysestrategier, og at de frit kan 

kombineres. Dog fremhæver Coffey & Atkinson (1996) nødvendigheden af kvalificeret 

stillingtagen forud for valg af analysestrategi.  Analysen bygger på de interviewedes egne erfaringer 

med kommunikationen med revisor, og det bliver derfor yderst relevant at sætte sig ind i 

respondenternes situation: ”I want to understand  the world from your point og view. I want to know 

what you know in the way you know it” (Spradley, 1979, s. 34).  Denne tendens kaldes nedefra-

perspektivet (Olsen, 2003, s. 70), hvor hovedbudskabet er, at den afgørende stemme er 

informantens (Olsen, 2003, s. 70), som fortolkes således: Informantens udtalelser ikke bliver tolket 
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til egen vinding, men i den kontekst, informanten udtaler sig i. Konceptualisering beskrives som … 

you first make the observation that something important or noteable is occuring, and then you 

classify or describe it” (Boyatzis, 1998, s. 4). Ud fra den indsamlede data trækker man via 

konceptualisering begreberne ud, som derefter bliver belyst, beskrevet og fortolket.   

Sonderingen mellem analyse og fortolkning debatteres indgående blandt metodeforfatterne. Nogle 

peger på, at fortolkning er et vilkår i den almene analytiske tilgang (Olsen, 2003, s. 71), hvorimod 

andre mener, at fortolkninger bevirker, at spejlinger mellem ”virkelighed” og ”empiriske 

kendsgerninger ” er umulige (Olsen, 2003, s. 71).  Dog er den fremherskende opfattelse blandt 

metodeforfatterne, at en skarp sondring mellem fortolkning og analyse ikke kan sættes (Olsen, 

2003, s. 72).     

Metodeforfatterne er dog nogenlunde enige om, at forskere bør udvikle transparente analyse-

strategier (Olsen, 2003, s. 72) for at modsvare denne anything goes. The process of doing 

qualitative research presents a challenge because procedures for organizing images are ill-defined 

and rely on processes of inference, insight, logic, and luck, and eventually, with creativity and hard 

work, the results emerge as a coherent whole."(Morse, 1994, s. 1). Altså findes der et betydeligt 

antal faktorer, som vil kunne påvirke data. Det er vigtigt, at analysen bliver gennemsigtig, for det 

højner den analytiske ”vej” (Olsen, 2003, s. 72). Når den analytiske vej er valgt, uanset om 

analysestrategien er velkendt eller en blanding af analysestrategier, skaber det en mere troværdig 

analyse (Olsen, 2003).      

Der er heller ikke enighed om, hvorvidt en sondring mellem deduktiv og induktiv analytisk tilgang 

overhovedet er relevant (Olsen, 2003, s. 73); nogle antager det synspunkt, at samfundslitteraturen 

består af begge. Om kvantitativ analyse ofte vil være deduktiv, eller om kvalitativ analyse vil være 

induktiv, er der ikke koncensus om (Olsen, 2003, s. 73).   Den deduktive tilgang tager 

udgangspunkt i forforståelse og giver derved en forudindtagethed af problemstillingen, hvilket kan 

identificeres i de fleste spørgsmål, som interviewet er bygget op omkring (Olsen, 2003, s. 74). Den 

induktive tilgang beskrives af Potter: The inductive position is characterized by a belief that 

everything within the topic area should be gathered as evidence ..." (Potter, 1996, s. 117). Med den 

semi-strukturerede interviewforms åbne spørgsmål levnes den interviewede mulighed for på egen 

hånd at identificere et problem, og derved kan der opstå induktionsdata, som kan åbne for oversete 

problemstillinger fra interviewerens side.                 
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Generalisering af kvalitative primærdata fra interviewene bliver også diskuteret i metodelitteraturen 

(Olsen, 2003, s. 80). Især metodelitteraturen definerer generalisering forskelligt (Olsen, 2003, s. 

80). I denne afhandling defineres generalisering som …the replication of the findings in other 

similar cases or sets of conditions (Brannen, 1992, s. 9). Generalisering påvirker 

analyseresultaterne, som derved kan blive en vejleding for fremtidige studier med samme fokus 

eller udgangspunkt i konteksten. 

For at give mine respondenter størst muligt frirum til at svare, er interviewet delvist struktureret i 

formen (Andersen, 2008, s. 169) . Ud over de allerede nævnte fordele, giver det delvist 

strukturerede interview intervieweren en frihed undervejs, så eventuelle nyopdagede 

problemstillinger kan forfølges i situationen (Andersen, 2008, s. 170). Den delvist strukturerede 

interview er omvendt ikke så ustruktureret, at både respondenten og intervieweren mister den røde 

tråd, hvorimod det åbne interview hurtigt kan blive mere flyvsk og resultere i, at begge går ud af en 

tangent (Andersen, 2008, s. 168).          

Kvalitative data giver ifølge (Andersen, 2008, s. 150) de mest valide data, så længe 

dataindsamlinger tager udgangspunkt personlige interviews. Gennem svarene fås et mere 

dybtgående billede af, om der hersker et problem og i så fald i hvilket omfang. 

Mine interviews har fundet sted på respondenternes kontorer eller i mødelokaler på den pågældende 

arbejdsplads. Hvert interview tog ca. 30 min. Jeg har interviewet 12 personer, 3 fra regionen og 9 

fra hospitalerne. Alle interviewede er anonyme. Flertallet af de interviewede ønskede dette. 

Respondent 1 til 9 omfatter medarbejdere ansat på hospitalerne i regionen, og respondent 10-12 

omfatter medarbejdere ansat i regionen. Respondenterne 1-6 og 9-12 er alle blevet interviewet 

individuelt, hvorimod respondent 7 og 8 er blevet interviewet sammen.      

Grunden til at dele respondenterne op skyldes, at regionen efter at have skiftet revisionsfirma har 

valgt, at al kommunikation skal gå gennem regionsgården, når kommunikationen omhandler 

revision af det enkelte hospital. Men når det angår forskning, står det enkelte hospital direkte for 

kontakten til revisor. De tre respondenter fra regionsgården varetager hovedparten at 

kommunikationen til revisionen.   

Respondenterne blev udvalgt på tre kriterier: man skal være, eller have været ansat, i en 

økonomifunktion i Region Hovedstaten, have en økonomisk uddannelse samt have haft kontakt 

med en revisor inden for det sidste år. Disse krav har jeg valgt at sætte for at sikre, at 
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respondenterne havde erfaringer med personlig kontakt med revisorer og derved kunne give 

analysen mere validitet.  

De fleste af mine spørgsmål er udformet således, at respondenterne kan uddybe deres svar i 

modsætning til muligheden ved lukkede svar med afkrydsning ved ja eller nej (Roulston, 2010, s. 

11-12). De åbne spørgsmål kan bidrage med en vis pålidelighed, som skyldes, at formen for 

dataindsamling er veldefineret og en etableret måde at indhente kvalitative data på (Roulston, 

2010), og medfører, at respondenterne kan komme med deres helt egne meninger (Bitsch Olsen, 

2011 Forår, s. 190). Den tekniske gyldighed opstår, fordi spørgsmålene er åbne, og fordi 

spørgsmålene tager udgangspunkt i afhandlingens problemstilling (Bitsch Olsen, 2011 Forår).   

Via de tre første spørgsmål samt spørgsmål 9 spørges der ind til, om respondenterne på et generelt 

plan er bekendt med, hvad en revisor konkret udfører; hvornår respondenterne har mest kontakt 

med vedkommende, samt om respondenterne kender revisors arbejdsgange. Dette gøres for at 

kontrollere, hvorvidt respondenterne har tilstrækkelig viden om revisionen.  

Spørgsmål 4 til 8, 10 og 12 til 16 er spørgsmål, der tager udgangspunkt i den materialeplan, BDO 

har udsendt til Region Hovedstaden, som dernæst har videresendt den til de enkelte hospitaler.  

Spørgsmål 5,7,8 og 16 er sådan opbygget, at der under hvert spørgsmål fremlægges en kort tekst, 

som beskriver typiske revisionsvendinger i en bestemt kontekst, for eksempel ordlyden ”væsentlige 

afvigelser”. Respondenterne bedes forklare betydningen af vendingen. Dette gøres for at undersøge, 

om ordnerne har samme betydning som hos revisor.  

Spørgsmål 4,6,10,12 -15 omhandler specifikt noget materiale, revisioner beder kunders 

medarbejdere fremskaffe, hvor reaktionen på spørgsmålene kan give et vink om, hvorvidt 

respondenten forstår intentionen, således at det rigtige materiale findes frem.  

Spørgsmål 16-24 søger at afdække selve kommunikationen med revisor, både om den er forståelig, 

hvilken kommunikationsform revisor anvender samt den kommunikationsform kundes 

medarbejdere ønsker. 

Nogle af spørgsmålene indeholder flere elementer og derfor fremgå de flere gange i de ovennævnte 

tekststykker.           
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For at udtrække kvantitative data er spørgsmål 18 og 20 lukkede spørgsmål, hvor respondenterne få 

7 valgmuligheder, hvorved der skal gives hver valgmulighed en bedømmelse: 1 er ringe eller lavest, 

og 7 er bedst eller mest. De 7 kommunikationskanaler er valgt på baggrund af Lerborgs teori om 

informationsniveauet, illustreret i figur 7, samt af Lerborgs teori om, hvilke 

kommunikationskanaler, som bedst egner sig til en given målgruppe og om hvilken form 

kommunikationen afsendes i (figur 8). Figur 9 er udarbejdet af Anne Grønning og Line Pedersen og 

illustrerer, at valgmulighederne både indeholder mundtlige og skriftlige karakteristika. Dette er 

valgt for at skabe en helhed, og at sikre valgmulighederne indeholder de mest gængse 

kommunikationskanal, som er benyttet mellem revisorer og medarbejderne.   

Respondent 12 synes, at det var bedre at tage en mere uformel samtale om emnet; denne uformelle 

dialog førte til, at respondenten indirekte besvarede spørgsmålene 1,10,11,17,18,21 samt 22.            

Jeg har valgt ikke at sende mine interviewspørgsmål ud på forhånd, fordi visse spørgsmål handler 

om, hvordan man som økonomimedarbejder forstår en række revisionsord samt diverse 

revisionshandlinger. Hvis respondenterne fik den fornødne tid, kan man risikere, at respondenten 

slår de pågældende revisionsord op eller spørger andre ressourcepersoner om, hvad 

revisionshandlingerne betyder. 

Før interview udsendtes følgende e-mail til hver respondent: 

Hej…, 

Mange tak fordi du gerne vil deltage. 

Før mit interview vil jeg gerne bede dig forberede dig lidt. 

Jeg ville gerne bede dig tænkte tilbage på, hvordan din kommunikation med revisorerne har været, 

og du må gerne havde fundet eksempler på god kommunikation fra revisorerne, dårlig 

kommunikation fra revisorerne, samt om der har været svært forståelig kommunikation fra revisors 

side. 

På forhånd tak. 

Peter Christensen. 
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2.5 Kildekritik 
 

I dette afsnit vil jeg underkaste mine valg af metode, indsamling af data og den læste litteratur kritik 

for at højne troværdigheden i min afhandling.   

Som udgangspunkt kan man sige, at afhandlingen konstruktivistiske tilgang medfører, at 

subjektiviteten vil være relativ høj og derved formindske objektiviteten. Dette vil afspejle sig i 

konklusionen.  

Det er vigtigt at bemærke, at Region Hovedstaden fik ny revisionsfirma i 2014. Selvom Region 

Hovedstaden er blevet revideret før, gør det nye revisionsfirma det på en anden måde. Derfor kan 

der eksistere visse opstart vanskeligheder, idet frekvensen af misforståelser antages at være højere. 

Mine respondenters svar ville måske have været anderledes, hvis Region Hovedstaden havde 

bibeholdt det tidligere revisionsfirma. 

Den demografiske afgrænsning, jeg har fortaget, kan medføre, at resultaterne ikke nødvendigvis er 

repræsentative for alle medarbejder i kontakt med revisorerne fra andre Regioner, hvilket skyldes, 

at respondenterne arbejder i Region Hovedstaden og derfor ikke nødvendigvis repræsenterer 

samtlige andre medarbejderne i de andre danske regioner.             

Sproget er i konstant udvikling. Når en bog omhandlende sprog er gået i trykken er bogens 

konklusion allerede forældet netop fordi sprog (og paradigmerne) har ændret sig i mellemtiden. 

”Sprogarbejdet” er for eksempel fra 2007, hvorfor konklusionerne skal ses i den rette historiske 

kontekst. 

De anvendte publikationer i form af artikler, som for eksempel fra Emerald Group Publishing, 

stammer fra både journalister og professorer fra forskellige universiteter, hvilket giver artiklerne en 

relativ høj rentabilitet. Det økonomiske incitament kan spille ind i begge professioner. De ville 

måske have handlet anderledes, hvis de ikke modtog indtægt for deres artikler.               

Afsnittet om e-mails bygger overvejende på E-mail-kommunikation, skrevet af Anette Grønning og 

Line Pedersen samt Anette Grønnings Ph.d. afhandling, og derved kan man argumentere for, at 

teorien bliver ensidet.    

Niels Finneman og Finn Frandsen er forfattere til emnet støj i Medie- og Kommunikations-Leksikon 

fra 2010, hvor Finneman og Frandsen beskriver, at der skelnes mellem 3 former for støj inden for 
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nyere kommunikationsforskning. Denne påstand kan jeg ikke finde bekræftet fra anden side, derfor 

er disse støjkommunikationsformer ikke benyttet i afhandlingen. 

I artiklen The Mathematical Theory of Communication fra 1949 skildrer Claude E. Shannon og 

Warren Weavers, som pionerer på området, støj i kommunikation. Deres tilgangsvinkel til støj er 

matematik, så derfor bliver støj en målbar størrelse. Artiklen udkom i 1949 og er skrevet med 

udgangspunkt i dén tids teologiske udvikling; Shannon og Weavers opfatter støj som for eksempel 

fejlagtig elektrisk indgriben i en telegrafibesked, men deres konklusioner kan ikke desto mindre 

overføres til nutidens kommunikation.     

Lerborg (2012) illustrerer i figur 8 kanal former, hvilke målgrupper som passer bedst med skriftlige 

kommunikationsformer og mundtlige kommunikationsformer. Lerborg  har opdelt målgrupper i en 

enkelt og mange, denne opdeling mener jeg er for snæver defineret, da jeg mener, at der er et for 

stort spænd i mellem en og mange, derfor kunne man måske tilføje en sluttet kreds under 

målgruppen en enkelt.      

I sprog anvendt på arbejdet (2007) beskriver Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007 under 

afsnittet om afsenderteori, hvor sistuationen/ kontektsen som afsenderen befinder sig bliver 

behandlet, men forfatterne behandler ikke meget sitationen på modtagersiden. Man kan 

arrgumentere for, at man kan føre teorien direkte over på modtagersiden, men denne kobling 

beskriver Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen ikke. Forfatterne beskæftiger sig med 

individuelle personer som modtager samt grupper som modtager af meddelelsen, men undlader at se 

på den indlividule modtager i en gruppe. Dog kan man argumentere for, at Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen inkluderer den indlividuel modtager i en gruppe, siden de beskriver den snævre 

modtagergruppes natur, som har visse lighedspunkter. Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen har 

opstillger 6 sprøgsmål som hjælp til at vægle en velgennet kommunikationskanal, dog mangler de at 

adressere emnelt kommunikationstøj.  

Kirkeby (1994) skriver… Dels er vi i en situation altid fanget ind i andre menneskers fortidige 

nutid, i deres erindringer, viden, forventninger til og erfaringer med os. Alle disse elementer udgør 

situationens virkelighed og så mangler der det vigtigste: det vi gør situationen til ved at handle i 

den; det vi tænker om situationen, mens vi er i den; og det vi siger til andre om den… Vi kan altså 

have den samme viden og dels de samme erfaringer og erindringer, men vi er stadig forskellige og 

forstår derfor den samme meddelelse forskelligt. 
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I teorierne om kommunikation er der stor fokus på støj, og hvad støj gør ved kommunikationen, 

men forfatterne mangler at behandle det økonomiske aspekt. Det gælder både for eksempel fra 

Claude E. Shannon og Warren Weavers samt Leon Lerborg. Forfatterne forholder sig ikke til, at støj 

kan være en omkostning for virksomhederne. 

Spørgsmålene i mine interviews er blevet målrettet for meget mod medarbejdersiden i regionens 

hospitaler. Dette giver problemer under de tre interviews med personerne fra regionsgården. Nogle 

af spørgsmålene omhandler de konkrete arbejdsopgaver, som revisor beder medarbejderne om at 

udføre på de enkelte hospitaler, hvorimod medarbejderne på regionsgården har hele for Region 

Hovedstadens situation for øje og altså ikke kun det enkelte hospital.    

Spørgsmål 9 har jeg efterfølgende konstateret er for revisionsteknisk specifikt til at inddrage 

medarbejderne i en økonomiafdeling i størrelsen på mængden af stikprøver.      

Ud fra spørgsmål 18 og 20 udleder jeg kvantitative data, der bygger på medarbejdere fra både de 

enkelte hospitaler i regionen og fra regionsgården. Svarene fra respondenterne fra hospitalerne 

udgør 9 ud af 11, hvorfor respondenterne fra hospitalerne datamængde vægter højere end de to 

respondenter fra regionsgården.          
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3. Kommunikation 

Ordet kommunikation stammer fra det latinske ord commnicatio (Politiken, 2002), som betyder ’at 

gøre noget fælles’. En person ’har noget på hjertet’, som personen gerne vil dele ud til en eller flere 

andre.  

Den amerikanske kommunikationsforsker Harold Lasswell skrev i 1948 i tidsskriftet En bekvem 

måde at beskrive en kommunikationshandling på er at besvare følgende spørgsmål:  

Hvem 

Siger Hvad 

Gennem Hvilken Kanal 

Til Hvem 

Med Hvilken Effekt?” (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 31)  

Lasswell præsenterede disse spørgsmål i en model, som det fremgår af figur 3. 

Figur 3 Harold Lasswell´s kommunikationsmodel 

 

 (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 31) 

Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann har udarbejdet en mere kompleks kommunikationsmodel 

(figur 4), som viser, at det at sende en meddelelse rummer flere faktorer, man må forholde sig til.  

(Kuafmann & Kaufmann, 2008).  
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Figur 4 Kaufmann & Kaufmanns kommunikationsmodel 

 
 (Lerborg, 2012, s. 23) 

 

Figur 4 kan anskues som en målrationel tilgang til kommunikationen (Helder, Nørgaard, & 

Bredenlöw, 2009, s. 60), som gør afsender til den styrende part. Det er afsenderens opgave at 

påvirke modtageren i den tilsigtede retning (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 60). Af Figur 

4 fremgår det, i hvilke elementer der kan opstå støj, som forstyrrer modtageren i at forstå 

afsenderens meddelelse. Støj kan påvirke situation/kontekst, budskab/indhold/formål, indkodning 

samt kanal/medium ved kommunikationen, og kan gøre modtageren ude af stand til at forstå 

meddelelsen fra afsenderen.   

 

De enkelte elementer i kommunikationsmodel jf. figur 4, vil blive gennemgået i de følgende 

underafsnit. 

3.1 Afsender 

Det er vigtigt at for afdækket, hvem afsender er, hvilken rolle afsenderen spiller, samt hvilken 

relation afsenderen og modtageren har indbyrdes. Afsenderen har kontrol med situation/kontekst, 

budskab/indhold/formål, indkodning samt valg af kanal/medium ved udformningen af meddelelsen.    

Afsenderne kan defineres som: en person, en gruppe, en virksomhed, en organisation eller flere af 

de nævnte, der vil kommunikere en meddelelse ud (Lerborg, 2012). Som afsender kan man 

kommunikere direkte eller indirekte til modtageren. 
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Den vigtigste opgave for afsender er, at afsender ikke går ud fra, at modtageren har forstået 

budskabet, men at sikrer sig, at modtageren har forstået budskabet. I K.A. Van Peursem (2005)  

artikel Conversations with internal auditors: The power of ambiguity, udtaler MI
3
 at: listening, 

listening to what people are actually asking you, and playing back to them what you're going to 

give them. Because we've had a couple of times when we thought we've been clear on what our end 

product was and … the person that we were doing it for … goes “Oh, I thought you were going to 

do this.”, even though they've seen our audit scope … so you've got to be quite clear about what 

you're going to do, and keep on emphasizing things (MI) (Van Peursem, 2005, s. 14).  

Det er vigtig at få afdækket ovenstående udtalelse således, at afsender kan formulere meddelelsen i 

den rigtige kontekst/situation, så meddelelsen rummer det rigtige budskab/indhold/formål og bliver 

indkodet korrekt samt sendt ad den rigtige kanal, hvilket medfører, at modtageren kan modtage 

meddelelsen med mindst mulig støj. Derved afkodes meddelelsen lettere, og derved forstås 

meddelelsen i højere grad ud fra afsenders intension (Lerborg, 2012, s. 31-32).  

Som person kommunikerer man enten som privatperson eller som arbejdsperson. Når man 

kommunikerer som privatperson, sker det sædvanligvis med større eller mindre grad af følelser 

involveret, for eksempel en kærlig hilsen eller anvendelsen af ordet knus, hvis man kommunikerer 

skriftligt (Lerborg, 2012) . Som arbejdsperson kommunikerer man almindeligvis i en mere formel 

tone (Van Peursem, 2005). Men K.A. Van Peursem fremhæver i sin artikel Conversations with 

internal auditors: The power of ambiguity, at uformel kommunikation mellem den interne revisor 

og medarbejderen faktisk kan løsne op for nogle barrierer og samtidig give værdifuld indsigt i 

virksomheden for den interne revisor.   

En anden del af kommunikationsaspektet indeholder, kommunikerer på egne og andres vegne 

(Lerborg, 2012). En revisor, som arbejder i et revisionsfirma, skal tænke over, hvordan han eller 

hun henvender sig til sine kunder, men også huske at der samtidigt kommunikeres på vegne af 

revisionsfirma. Derfor skal revisor tage højde for revisionsfirmaet holdning i sin kommunikation. 

Den måde, afsender kommunikerer på, er med til at definere den rolle, afsenderen optræder med 

                                                 
3
 MI is the acting senior auditor (of three) in a one in a 1000‐member government department. MI has been employed 

under four different CEOs in the last several years and as a result there has been little support for or consistency in 

internal audit practices. The interview was conducted in a conference room, containing generally older furniture. Her 

original interest in participating in the study was to ensure that we knew that “accounting” was not what they did. She 

is the only woman represented (Van Peursem, 2005, s. 29). 
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over for modtageren (Van Peursem, 2005). Dermed risikerer revisor at definere sin rolle over for 

kunden allerede ved første kommunikation. 

Indirekte kommunikation på firmaet eller andres vegne forekommer for eksempel, også når man 

som medarbejder sender en e-mail med organisationen autosignatur. 

Figur 5 Autosignatur 

 
(Egen autosignatur fra arbejdet) 

Ud fra denne autosignatur kan man se, at den direkte afsender er Peter Christensen, men det er mere 

vigtig, at den indirekte afsende er Gentofte Hospital herunder Økonomi- Budget og Finans og 

Region Hovedstaden. Derfor udtrykker mailen ikke kun Peter Christensens egen holdning/mening, 

men afspejle først og fremmest Gentofte Hospital herunder Økonomi- Budget og Finans og Region 

Hovedstadens holdning/mening.  

Endvidere skal afsender fastsætte modtageres informationsbehov. Handler meddelelsen om ny 

viden for modtageren eller skal eksisterede viden måske blot genopfriskes (Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen, 2007, s. 51). Hvis modtageren ingen forhåndsviden har, skal meddelelsen være 

mere detaljeret. Need to know-princippet bør overvejs ved udformningen af meddelelsen 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 51). 

3.2 Modtager 

Modtagerne bliver i litteratur ofte beskrevet som målgruppen (Lerborg, 2012). Modtageren har 

kontrol med afkodning og situation/kontekst ved modtagelsen af meddelelsen.  

Modtager kan defineres som … den menneskelige eller tekniske instans, hvor kommunikations-

processen har sin (foreløbige) afslutning (Kolstrup, Agger, Jauert, & Schrøder,2009, s.351). 
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Modtagerne kan man dele op i to forskellige kategorier, den intenderede og den faktiske modtager. 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 15-17)  

Afsenderne ”rammer” ikke nødvendigvis den intenderede modtager, som meddelelsen er rettet 

imod. Dog er intenderede og faktiske modtagere ikke absolutte konstanter, da der kan være 

forskellige grader af overlapning mellem de to modtager grupper, som det er illustreret i figur 6 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 17-20).  

Her kommer begrebet dækningsgraden ind i billedet, for dækningsgraden fortæller afsenderen i 

hvor høj grad, afsenderen ”ramte” de intenderede modtagere (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & 

Nielsen, 2007). En dækningsgrad på ca. 100 % opnås oftest fra afsenders side, når han eller hun 

benytter sig af navngivne modtagere (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 10-11), 

hvor der søges overensstemmelse mellem de intenderede og de faktiske modtagere, jf. figur 6.  En 

dækningsgrad på over 100 % kan forekomme, hvis der er flere intenderede modtagere, som 

modtager meddelelsen end det faktiske antal fysiske modtagere, som illustreret i figur 6. Under 100 

% dækningsgrad fås ved færre intenderede modtagere end faktiske modtagere, hvilket især kan 

forekomme ved reklamespots. Komplet uoverensstemmelse mellem intenderede og faktiske 

modtagere kan afføde en dækningsgrad på 0 %, (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 

15-18). Dækningsgraden i procenter er ikke absolutte, hvilket vil sige, at en komplet 

uoverensstemmelse mellem intenderede og faktiske modtagere blive til for eksempel 16 %, fordi 

der måske har været en lille stigning af det intenderede modtagerantal, men der stadig er et overtal 

af de faktiske modtagere, hvorfor dækningsgraden stiger (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 

2007, s. 10-18).  

 

Figur 6: Forskellige typer modtagere 

 

 (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 50) 
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Desuden kan der skelnes mellem individuel modtager og grupper af modtagere (Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen, 2007, s. 50).  

At kommunikere med en individuel person gør kommunikationen til en dialog mellem to 

samtalepartnere, også via breve og e-mails. Denne form for kommunikation bidrager med en høj 

dækningsgrad og er målrettet modtageren (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 50-

51). 

Gruppemodtagere kan igen deles op. Der tales om snævre og brede modtagergrupper (Ditlevsen, 

Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 51). Den snævre modtagergruppe identificeres sædvanligvis 

som værende en homogen gruppe, som almindeligvis deler de samme forudsætninger, holdninger 

eller interesser (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 51).  En bred gruppe beskrives 

heterogen (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 51). Denne gruppe skal favne om 

mange forskellige forudsætninger, holdninger eller interesser, men bindes sammen i situationen af 

en fælles relation, som for eksempel når DJØF skal orientere sine medlemmer. 

Om modtageren er aktiv opsøgende eller ej i forståelsen af meddelelsen er væsentligt. Disse to typer 

modtagere er vidt forskelligt disponeret for meddelelsen og forholder sig lige så forskelligt til den.  

3.3 Budskab/Indhold/Formål 

Budskabet, indholdet og formålet med en meddelelse, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig, 

opstår ved at afsender har noget på ”hjertet”, som afsender mener, at modtageren har brug for at 

vide (Lerborg, 2012, s. 25-26).  

Kommunikationen kan have til hensigt at koordinere adfærden, idet der skabes bedre resultater med 

fælles indsats end individuelt (Lerborg, 2012, s. 25). Afsender har ofte til formål med indholdet i sit 

budskab at ville ændre modtagerens adfærd, så adfærden hos modtageren stemmer mere overens 

med afsenderens egen hensigt (Lerborg, 2012, s. 25). Kommunikationen kan også tjene et socialt 

formål, fordi man gennem kommunikation kan udtrykke følelser og meninger, som en 

hverdagskommunikation, der binder mennesker sammen (Lerborg, 2012, s. 25). Kommunikationens 

budskab, indhold samt formål er med til at dele viden i mellem for eksempel medarbejderne i en 

økonomiafdeling, hvor de ansatte fremsender og videresender for eksempel kontoplaner, ændring i 

lovningen og eller meddelelser fra revisor om, hvilke bilag revisor beder om (Lerborg, 2012, s. 25). 
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Kommunikationens budskab, indhold samt formål internt på en arbejdsplads har til hensigt at styre 

medarbejderne i samme retning, så virksomheden fremstår som en samlet enhed (Lerborg, 2012, s. 

25).  

Det vigtige i henhold til kommunikationen fra afsenders side er, at afsender først og fremmest har 

gjort sig klart, hvad formålet er med afsenders budskab, hvorledes indholdet skal formidles er 

(Lerborg, 2012, s. 26).  

Leon Lerborg (2012) har i den forbindelse opstillet 4 hjælpespørgsmål: Er man ved at informere? 

Skal andre gøre noget? Skal der skabes en åben dialog? Eller noget helt fjerde? Disse 

hjælpespørgsmål er, forslag som måske kan hjælpe med at skabe klarhed om formålet med budskab 

og indhold i selve meddelelsen fra afsenderne og derved kan afsender formindske støjen (Lerborg, 

2012, s. 26). Budskab, indhold eller formål kan være meget kompleks og er afhængig af den 

situation/ kontekst meddelelsen eksistere i (Lerborg, 2012, s. 26).    

3.4 Situation/ kontekst 

… betydning kan ikke eksistere uden kontekst … (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 564). 

Som citatet beskriver, bliver der nødt til at være en kontekst, før en betydning giver mening. Uden 

en kontekst kan betydningen bliver for abstrakt for modtageren.  

… Dels er vi i en situation altid fanget ind i andre menneskers fortidige nutid, i deres erindringer, 

viden, forventninger til og erfaringer af os. Alle disse elementer udgør situationens virkelighed og 

så mangler der det vigtigste: det vi gør situationen til ved at handle i den; det vi tænker om 

situationen, mens vi er i den; og det vi siger til andre om den… (Kirkeby, 1994, s. 27)”.  

Her forklarer Kirkeby, hvorfor det er vigtig at se på situationen/ konteksten. (Helder, Nørgaard, & 

Bredenlöw, 2009, s. 60). At situation/kontekst er betydningsfuld, illustrerer Lerborg også i figur 4. 

Her optræder situation/kontekst både fra afsendersiden, og fra modtagersiden. Afsenderen må her 

tage stilling til sin egen situation/kontekst, og i særlig grad til den situation/kontekst modtageren 

befinder sig i (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 58-62).         

 

Dermed bliver her tale om to aktive spillere i kommunikationen, hvor kommunikationen for alvor 

opstår ved dialog, hvor begge parterne har indflydelse (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 

61).  



Side 29 af 89 

 

De tre grundlæggende elementer i beskrivelse af situationen/ konteksten omfatter elementerne tid, 

sted og personer (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 56), hvilket bliver uddybet i 

afsnit 3.4.1, 3.4.2 og i 3.4.3. Der udover vil jeg gennemgå: graden af offentligheden 3.4.4, sociale 

status 3.4.5 og præsuppositioner 3.4.6, (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 56). 

3.4.1 Tid. 

Alt er placeret i tid og rum. Derved kan man ikke forstå kommunikation uden at involvere disse 

faktorer i tilblivelsen af selve meddelelsen. Det tidspunkt, hvor meddelelsen blev udarbejdet, kan 

give stort indblik i hensigten med meddelelsen og i udformning af hvordan, den skal forstås 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 56).  Afsender bør forstå betingelserne, der 

omgav meddelelsen på det tidspunkt, meddelelsen blev skabt. Tidspunktet for tilblivelsen er 

signatur for, i hvilken tone og i hvilken form, meddelelsen blev skabt i. Tidspunktet fortæller meget 

om situationen. Den bliver et tidsbillede, som bestemmer, om indholdet bliver positivt, negativt, 

eller hvorvidt meddelelsen stiller spørgsmål til det eksisterende (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & 

Nielsen, 2007, s. 56).   

3.4.2 Sted. 

Stedet for, hvor en meddelelse blive skabt og modtaget, bliver påvirkningen af kulturen, for 

eksempel af revisionsfirmaets kultur. (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 58). 

Meddelelsen kan altså bærer præg af, hvor meddelelsen blevet skabet. Betydningen af et ord kan 

forstås på flere forskellige måder, selv om ordet benyttes i det samme land. Dette giver udforinger 

både for afsender og modtager (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 58).  

3.4.3 Personer. 

Som afsender er det svært at være helt objektiv, når man udformer sin meddelelse, for enhver sætter 

ofte sit personlige præg på meddelelsen. Modtageren sætter ligeledes sin personlige fortolkning ind 

i meddelelsen. (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 58).  Det vil sige, at meddelelsen 

bliver skrevet af en revisor men læst af en bogholder, hvilket kan føre til misforståelser fordi 

personerne har hver deres baggrund (Van Peursem, 2005). Denne usynlige medspiller, ens 

personlige præg, skal man medtænke i kommunikationen, både når man som afsender skaber en 

meddelelse, og når man som modtager læser den (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 

58). 
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3.4.4 Grad af offentlighed. 

Privat og offentlig - de to yderpoler af graden af offentlighed. For den private er der brede rammer 

for hvad man kan sige og til hvem samt hvilket sprogbrug man benytter sig af. Hvad angår den 

offentlige meddelelse, er man typisk langt mere påpasselig og langt mindre direkte, så man ikke 

støder modtageren, hvilket kan får en negativ tilbagevirkning til afsenderen (Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen, 2007, s. 58-59). 

3.4.5 Social status. 

Den sociale status styrer indirekte, hvordan meddelelsen udformes, for eksempel giver en 

studentermedhjælper sjældent direktøren en instruks om at udføre et givent stykke arbejde. Den 

sociale status som person betragtet er ikke en statisk størrelse, men skifter i overensstemmelse med, 

at situationen/konteksten ændrer sig (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 59).     

3.4.6 Præsuppositioner. 

Præsuppositioner fortolkes som selve forudsætningen, der er knyttet til en meddelelse (Neergaard-

Dibbern, 2011). I situationen/konteksten gør afsender meddelelsen aktiv, og det samme sker, når 

modtageren modtager meddelelsen. Her skaber modtageren sin egen mening og holdning, hvorved 

modtageren ligeledes bliver aktiv (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 223). På den 

baggrund skal man som afsender tage højde for en sådan præsupposition hos modtageren, for ellers 

kan meddelelsen ende i den forkerte præsupposition og føre til misforståelser (Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen, 2007, s. 223).      

3.5 Kodning 

At indkode og afkode en meddelelse kan være et problem mellem afsender og modtager. Dette kan 

skyldes, at afsender og modtager for eksempel ikke kommunikerer på sammen sprog. 

Konsekvenserne af misforståelsen kunne være undgået, hvis meddelelsen blev indkodet og afkodet 

ud fra samme sproglige ståsted (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 553). Begrebet omfatter 

dog ikke kun sprog entydigt, men også de tegn, regler, kulturer, sociolekter, fagsprog osv. hører til 

ved afviklingen af en meddelelse (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 553).  At kodningen 

ikke er ens for afsender og modtager forekommer derfor også, selvom kommunikationen føres på 

sammen sprog. At kommunikere med det offentlige eller et forsikringsselskab kan for eksempel ofte 

skabe store problemer med forskelle i kodningen af begreber m.m. for en privat person og selskab 

eller offentlige (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 553).   
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For at meddelelsen kan blive indkodet korrekt under hensyntagen til modtager, må afsender og 

modtager være i besiddelse af en fælles baggrundsviden (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 

553), hvilket kan opbygges og etableres gennem længevarende kommunikation, fælles kulturel 

baggrund eller samme faglige uddannelse etc. (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 553).  Med 

andre ord er begrebet kodning forskelig i forståelse af kommunikationen mellem afsender og 

modtager (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 62). En stor forskel i afsender og modtagers 

kodning af en meddelelse skaber støj i kommunikation, hvorved meddelelsens effekt formindskes 

hos modtageren (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009,s.62). De koder, man som afsender 

benytter, af for eksempel tegn, regler, kultur, sociolekter og fagsprog, påvirket af afsenders situation 

/kontekst, som imidlertid kan forsøge at vælge at kode meddelelsen efter modtagers situation 

/kontekst (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 62).  

3.5.1 Indkodning 

Afsender er i en proces, hvor udformning af meddelelsen sker ud fra den valgte indkodning 

(Lerborg, 2012, s. 34). Indkodningen kan forekomme som en regneindkodning og en såkaldt mudret 

(støj) indkodning (Lerborg, 2012, s. 34-35).    

Den mudrede indkodning ses, når afsender ikke formidler budskabet klart nok ud til modtageren, 

hvilket kan skyldes, at afsenderen for eksempel har for travlt eller anvender stærkt fagteknisk sprog 

(Lerborg, 2012, s. 34-35).  

… you're looking at the jargon that's familiar with the managers … rather than … from an auditor's 

jargon or an accountant's jargon … it's trying to sort of talk to those people … sort of looking at my 

line of questioning and … trying to break it down to get out of the jargon … it's just a matter of 

trying to work through that(MJ
4
) (Van Peursem, 2005). Her beskriver MJ, hvordan man som revisor 

kan gøre sit budskab klart ved at bruge et fællessprog med modtager ved indkodning til forskel for 

at lade fagjargonen mudre budskabet.      

Afsenderen kan indkode en meddelelse subjektivt eller objektivt, men oftest forekommer 

indkodningen i blandet form (Lerborg, 2012, s. 34-36). Indkodningsformen bærer almindeligvis 

præg af en subjektiv holdning fra afsenderen, uanset om kodningen tilhører den mudrede art eller ej 

                                                 
4
 MJ is the senior (and sole) auditor in a government organization of 200 employees (though other subdivisions also 

have internal auditors). He has an accounting background and was previously employed by the New Zealand Audit 

Office. The interview was held in his private, reasonably‐appointed office (Van Peursem, 2005, s. 29) 
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(Lerborg, 2012, s. 34-36). Et eksempel på objektiv indkodning kan være indkodning af talværdier 

(Lerborg, 2012, s. 36).  

Loss skriver at ,…positive statement rather than accusatory statement when communication. (Loss 

2000). Som Loss har undersøgt, kan en positiv indkodning af en meddelelse give større effekt hos 

modtageren end en anklagende tone.  

En meddelelse kan høre under forskellige indkodningskategorier, nemlig skønlitteraturgenre 

(fiktion) eller sagprosagenre (nonfiktion), hvor meddelelser i denne afhandling hører under 

sagprosa, eller nonfiktion (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 62). Sagprosa rummer 

mange variationer, som for eksempel forelæsninger, visse tidsskrifter - og avisartikler, tv-avisen, 

lovtekst, fakturaer m.m., og modtager er som regel hurtig til at identificere den pågældende 

variation (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 62). Når man indledningsvis lægger 

mærke til bestemte særpræg, for eksempel at en tekst er fyldt med paragraftegn, kan der med høj 

sandsynlighed være tale om en lov tekst (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 62). Den 

måde, vi kommunikerer på, er så gennemtrængt af genrekendskab, at vi ikke kan kommunikere 

uden automatisk at sætte meddelelsen i den korresponderende genrekasse (Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen, 2007, s. 62). Meddelelsen må være sammenfaldende med genren, hvis 

misforståelser skal minimeres. 

3.5.2 Afkodning 

Afkodningen af meddelelsen ligger hos modtageren, men for at få den korrekte forståelse af 

meddelelsen, skal modtageren afkode meddelelsen i overensstemmelse med afsenderens intention. 

Med andre ord skal man søge at kommunikere med den samme kode (Van Peursem, 2005).  

Dette kan imidlertid være vanskeligt, hvis afsender og modtager kommunikere på et teknisk plan, 

og hvor faggrupperne er divergente. Der findes ingen generel opskrift på, hvordan en modtager 

afkoder en meddelelse helt korrekt. Altså eksisterer der ingen neutral afkodning (Lerborg, 2012, s. 

36-37), fordi alle modtagere er selektive i afkodningen af et budskab (Lerborg, 2012, s. 36-37). Det 

selektive består i, at modtageren automatisk opfatter budskabet ud fra sin egen kontekst, sin 

baggrundsviden, verdensbillede osv. under afkodningen. Man kan dog sige, at sammenfaldende 

baggrundsviden og/eller sammenfaldende faglig viden danner et bedre grundlag for at afkode 

meddelelsen korrekt og derved opnå forståelsen af budskabet som tilsigtet (Lerborg, 2012, s. 37).   
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3. 6 Medium/ kanal  

Kanal er et synonym for medium (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw, 2009, s. 75). Kanalen er 

bindeleddet for kommunikation mellem afsender og modtager og den form, afsender vælger at 

kommunikere igennem. Det  kan være mundtligt, skriftlig eller kropsligt (Lerborg, 2012, s. 28-29). 

Disse forskellige kommunikationskanaler har hver deres styrker og svagheder og kan distribueres 

og optages forskelligt, hvorved effekten hos modtageren bliver forskellig (Helder, Nørgaard, & 

Bredenlöw, 2009, s. 75). De forskellige kanaler illustreres i figur 7, som viser muligheden for at 

kombinere målgruppe og informationsform med kanaltype. Afsender kan med fordel udnytte disse 

forskelle ved valg af kanal. 

.  

 
Figur 7 Medium/kanal former 

 
 (Lerborg, 2012, s. 28) 

Figur 7 viser de typiske valgmulighederne for en afsender af informationsform og kanaler til den 

givende modtagergruppe. 

I den mundtlige kommunikation er stemmeføringen, stemmestyrken og tonefaldet alle justerbare 

variabler, som får betydning for kommunikationen (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, 

s. 194-195).  Mundtligform kombineres oftest med kropssprog for at forstærke virkningen af den 

mundtlige kommunikation. Mundtlig kommunikation finder sted her-og-nu og er bundet af tid og 

sted, hvormed formen er en direkte kanal for kommunikationen. Denne umiddelbare 
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kommunikation stod af alene, inden man opfandt teknikker til at optage mundtlig kommunikation. I 

dag kan mundtlig kommunikation gemmes og afspilles når som helst, på samme måde som brugen 

af skriftlige kommunikationskanaler, for eksempel kunne opbevares tidligt ved anvendelse af 

hieroglyffer (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 195-196).  Mundtlig kommunikation 

anses for en fleksibel kanal på grund af muligheden for hurtig feedback og dermed mulighed for at 

målrette kommunikationen ind til situationen. Dette er en afgjort positiv karakteristisk i forhold til 

andre kommunikationskanaler (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 196-197).  

 

Baggrunden for opfindelsen og udviklingen af skriften var formentlig dokumenterbarheden 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 196-197). Den skriftlige kanal giver et visuelt 

billede af kommunikationen i form af bogstaver og tegn, der kan gøre kommunikationen lettere at 

overskue, men afsender må overveje, i hvor høj grad af meddelelsen kan afkodes korrekt af 

modtageren (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 196-197).  

Denne kommunikationskanal kan tilmed give afsenderen mulighed for at rette og omformulere 

indholdet før budskabet sendes. Den skriftlige kanal er ikke afhængig af tid og sted, da afsender 

senere kan sende/aflevere meddelelsen, ligesom det står modtageren frit for, på hvilket tidspunkt 

meddelelsen læses og eventuel besvares. Nok er skriftlig kommunikation ikke så fleksibel som 

mundtlig (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 196-197), men til gengæld kan 

budskabet gemmes som dokumentation for meddelelsen. 

Niveauet for informationsindholdet kan variere, alt efter hvilken kommunikationskanal man vælger 

som afsender, se figur 8. 
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Figur 8: Informationsniveau 

 

  (Lerborg, 2012, s. 27)  

Modellen i figur 8 giver ikke et svar på ’den bedste’ kommunikationskanal, men giver afsender 

muligheden for at vælge den mest hensigtsmæssige kommunikationskanal i forhold til 

informationsniveauet. 

Ditlevsen, Engberg, & Nielsen har opstillet en række spørgsmål, som kan medvirke til en mere 

velgennemtænkt kommunikation (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 201): 

Hvilken behov opfylder mediet hos modtageren? 

Hvilken holdning og adfærd udviser modtageren over for mediet? 

Hvor troværdigt er mediet? 

Hvor høj graden af modtagerens involvement i medierne? 

Hvordan (i hvilken situation) bruges mediet? 

Hvor ofte bruges mediet? 

Disse egenskaber ved kanalen griber ind og påvirker afsenderen i udformningen af meddelelsen og 

valget af kanal. Hvis kanalen skal udfylde et behov hos modtageren om for eksempel meget 

information, så kan meddelelsen være skriftligt, som kan indeholde den ønskede mængde 

information (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 202). Holdningen hos modtager til 

det givne valg af kanal kan give problemer for afsenderen med at trænge igennem med sit budskab 

(Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, s. 202). Modtageren kan være mere loyal over for 

én type kanal og derved måske udelukke andre kanaltyper. 

Tillid i forhold til en type kanal er vigtig, når det handler om at formidle fagkommunikation. Er 

tilliden til kanalen grundlæggende lav hos modtageren, afviser denne sædvanligvis at modtage 
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meddelelsen eller tillægger indholdet i meddelelsen ringe værdi (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & 

Nielsen, 2007, s. 202-204). 

Involvement hos modtageren kan deles op i  high og low involvement. High involvement giver 

modtageren stor kontrol med modtagelsen af meddelelsen. Aviser og podcasts er eksempler på 

kanaler hvor modtageren selv kan bestemme, hvor og hvornår meddelelsen ønskes læst eller hørt. I 

low involvement bestemmer modtageren ikke selv over, hvor og hvornår modtageren ønsker at 

modtage og få meddelelsen formidlet for eksempel, i en biografreklame, hvor man er kommet for at 

se en film, man først skal informeres fra reklamer (Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 2007, 

s. 202-204).. 

Brugsfrekvens beskriver, hvor ofte afsender kan gentage brugen af kanalen, det kan for eksempel, 

værre genudsendelse i tv eller af radioudsendelser (Grove Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen, 

2007, s. 203-204). 

 

3.7 Støj i kommunikationen  

If noise is introduced, then the received message contains certain distortions, certain errors, certain 

extraneous material, that would certainly lead one to say that the received message exhibits, 

because of the effects of the noise, an increased uncertainty (Shannon & Weaver, 1949, s. 8).  

Som Shanonon og Weaver her beskriver, forringer støj meddelelsen hos modtageren, og derved kan 

modtageren misforstå meddelelsen.  

Suppose one has two sets of symbols, such as the message symbols generated by the information 

source, and the signal symbols, which are actually received. The probabilities of these two sets of 

symbols are interrelated, for clearly the probability of receiving a certain symbol depends upon 

what symbol was sent. With no errors from noise or from other causes, the received signals would 

correspond precisely to the message symbols sent; and in the presence of possible error, the 

probabilities for received symbols would obviously be loaded heavily on those which correspond, 

or closely correspond, to the message symbols sent (Shannon & Weaver, 1949, s. 8).  

Forfatterne bruger ordet symbol for billedliggørelsen af meddelelsens indhold for at kunne 

anskueliggøre, hvor henne støjen gå ind og forvrænger meddelelsen. Shannon og Weaver 

fremhæver vigtigheden af overensstemmelsen mellem det afsendte symbol og det symbol 

modtageren modtager.   
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Shannon og Weaver fremstiller i The Mathematical Theory of Communication (1949), tre 

forskellige scenarier, hvorved støj kan opstå: the technical problem, the semantic problem og the 

effectiveness problem” (Shannon & Weaver, 1949, s. 3).  

3.7.1 The technical problem 

Første scenarie beskriver de rent tekniske dele, hvor støj kan have indflydelse på meddelelsen, med 

andre ord valget af kanalen og den mulige dertilhørende støj. Shannon og Weaver skriver: These 

unwanted additions may be distortions of sound (in telephony, for example) or static (in radio), or 

distortions in shape or shading of picture (television), or errors in transmission (telegraphy or 

facsimile), etc. All of these changes in the transmitted signal are called noise (Shannon & Weaver, 

1949, s. 3).  I dag kan der også opstå tekniske problemer, hvis man for eksempel sender lydfiler fra 

et Apple-produkt til et Windows, fordi filerne ikke kan konverteres direkte; filerne skal ændres. 

Hvis man ikke konverterer lydfilerne, kan de ikke afspilles, hvilket skaber støj.    

3.7.2 The semantic problem 

Shannon og Weaver (1949) skriver om semantiske problemer: The semantic problems are 

concerned with the identity, or satisfactorily close approximation, in the interpretation of meaning 

by the receiver, as compared with the intended meaning of the sender (Shannon & Weaver, 1949, s. 

2). Semantiske problemer beskriver altså, hvad modtagerne af afsenderens meddelelse forstår, og 

om afsender kan være sikker på, hvorvidt modtager forstår budskabet. Et semantik problem er af 

Shannon og Weaver fremlagt som et tænkt eksempel i artiklen: The Mathematical Theory of 

Communication(1949) : One essential complication is illustrated by the remark that if Mr. X is 

suspected not to understand what Mr. Y says, then it is theoretically not possible, by having Mr. Y 

do nothing but talk further with Mr. X, completely to clarify this situation in any finite time. If Mr. Y 

says “Do you now understand me?” and Mr. X says “Certainly, I do,” this is not necessarily a 

certification that understanding has been achieved. It may just be that Mr. X did not understand the 

question (Shannon & Weaver, 1949, s. 2). Selvom afsenderen spørger modtageren, om 

vedkommende har forstået budskabet, kan afsenderen ikke være sikker på, om modtageren svarer 

ærligt. Dette underbygger MJ i sine udtalelser i Van Peursem artikel (2005), jf.  afsnit  indkodning 

3.5.1.  

3.7.3 The effectiveness problem 

The effectiveness problems are concerned with the success with which the meaning conveyed to the 

receiver leads to the desired conduct on his part (Shannon & Weaver, 1949, s. 2). Adfærd skal her 
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forstås som et vidt begreb (Shannon & Weaver, 1949, s. 2). I dette scenarie er omdrejningspunktet 

effektivitet, derfor desto mere præcis kommunikationen er fra afsender, desto større effekt har det 

hos modtageren.  Det effektive og semantiske problem er ofte i tæt samspil om at danne støj 

(Shannon & Weaver, 1949, s. 2). I ovenstående tænkt eksempel ses, at hvis Mr. X ikke forstår 

spørgsmålet, Mr. Y stiller, så falder Mr. X´s effektivitet automatisk.  

De tre aspekter opfattes hos Shannon og Weaver som en maskine, hvorpå man justerer en eller flere 

knapper eller tuner ind på en kombination for af opnå størst mulig nøjagtighed og højest effektivitet 

så støjen i meddelelsen mindskes mest muligt hos modtageren (Shannon & Weaver, 1949, s. 3).   

3.8 E-mail teori 

En stor del af kommunikationen med revisoren sker i dag elektronisk via for eksempel E-mail, 

telefonmøder videokonferencer og beskeder. Udover til personlige møder anvender revisor også E-

mails i stor stil i kommunikationen til/med medarbejderne i Region Hovedstaden.     

Sproget i en E-mail er lige så vigtig som ved postbreve, især når det anvendes som et 

arbejdsværktøj. Forskerparret Peter Koch og Wulf Oesterreicher fra Tyskland har forsket i tale- og 

skriftsprog og konkluderer, at talesprog forekommer i arbejdsmails og kan føre til 

fejlkommunikation og signalforvirring. 

En stor fordel ved e-mail er kommunikationshastigheden. Tidsrummet mellem sendt E-mail til 

modtaget E-mail er almindeligvis et øjeblik, uanset afstanden mellem afsender og modtager. Dog 

skal afsender og modtager have adgang til internettet (Grønning & Pedersen, 2007).   
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Figur 9 Oversigt over talesprogs og skriftsprogs karakteristika 

 

 (Koch & Oesterreicher, 1990) og (Grønning, Personen bag- Tilstedevær i e-mail som interaktionsform mellem kunder og 

medarbejder i dansk forsikringskontekst, 2006) 

Forfatterne til bogen E-mail kommunikation Anne Grønning og Line Pedersen (Grønning & 

Pedersen, 2007, s. 22), fremfører en antagelse om, at E-mails befinder sig i en gråzone mellem 

mundligheds- og skriftlighedsperspektiverne. Denne betragtning er væsentlig, når man analyserer e-

mails. En E-mails indhold indeholder
5
  en form for relationskommunikation

6
 , og denne 

kommunikation kan afgøre om en e-mail er let at forstå. Indledningen kan sætter tonen for resten af 

E-mailen; starter man med for eksempel med kære eller et hejsa, afkodes det af modtageren oftest 

som en uformel dialog (Grønning & Pedersen, 2007, s. 45-62). Teksten i E-mailen bør afspejle 

indledningen for at undgå forvirring hos modtageren. Altså skal afsender være bevidst omkring sin 

sociale status overfor modtageren. Også afslutningen skal hænge sammen med indledningens og 

tekstens generelle tone. At E-mailen bliver rundet af vidner om soberhed, hvilket kan øge 

modtagerens mulighed for at genoptage dialogen(Grønning & Pedersen, 2007, s. 45-62). 

                                                 
5
 Betydning: At modtageren forstår indholdet, i dette tilfælde e-mails indhold 

6
 Betydning: At der skabs en relation mellem afsender og modtager   
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4. Analyse 

 

Analysens formål er skitseret i problemformuleringen.  

 

Hospitalerne bliver revideret både som en del af koncernen Region Hovedstaden og som en særskilt 

hospitalsenhed. Derfor vil der i analysen være en opdeling mellem svarerne fra medarbejderne på 

hospitalerne og medarbejder fra regionsgården, såfremt der er forskel på baggrunden af deres svar.  

For at give et billede af, hvor stort omfang respondenterne har været i kontakt med revisor, har jeg 

udarbejdet skema 1 over kontakten med revisor. 

Skema 1Kontakt med revisor 

 

Som skema 1 viser, har de fleste respondenter en del kontakt med revisor gennem hele revisionen, 

hvilket ikke mindst skyldes, at visse forskningsprojekter på hospitalerne bliver revideret særskilt 

sideløbende med den finansielle revision af hospitalerne. Grundlæggende erklærer respondenterne, 

at de har haft en del med revisor at gære. Derfor har respondenterne det tilstrækkelige kendskab til 

revisor og revision og kan efter alt at dømme udtale sig på et sagligt grundlag.        
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4.1 Forståelse for revisors arbejde 

De tjekker meget statuskonti, så tjekker de tilstedeværelse af anlægsaktiver, så tjekker de det er så 

ved statusrevisor om tingene er bogført i det rigtige regnskabsår (Respodent 7, spørgsmål 2).                         

Lerborg skildrer, at budskabet skal være klart for modtageren. Respondent 7 gengiver dette aspekt. 

Dette kendskab til revisorens arbejde under revisionen medvirker til at skabe en forståelse hos 

medarbejderen, som kan gavne arbejdsrelationen og evt. revisions resultatet. Budskabet fra revisor 

er kommet klart igennem, da respondent 7 nævner nogle af de specifikke arbejdsopgaver som 

revisor udfører under revision.    

Hospitalerne huser en del forskning og nogle forskningsprojekter skal have deres egen revision, 

derfor har nogle medarbejde i økonomiafdelingen kontakt med revisor både før, under og efter 

revisionen (Respondent 1, spørgsmål 2).                                                                                                          

Lerborg viser i figur 4, at kommunikationshandlingen almindeligvis medfører feedback fra 

modtageren og derved skaber en dialog, hvilket står i modsætning til de lineære kommunikations 

handlingsfunktioner, som Lasswell illustrere i figur 3.  

Respondent 1 beskriver en løbende kommunikation med revisor gennem hele revisionen. Denne 

løbende kommunikation skaber således en dialog, som formodes at medføre færre misforståelser til 

gavn at for udførelsen af revisionen.  

Respondent 4 (spørgsmål 2) udtaler: … kigger efter om vi har gjort det korrekt, tager stikprøver.  

Som Lerborg viser i kommunikationsmodellen i figur 4, og som Shannon og Weaver beskriver om 

støj i kommunikationen, kan man på baggrund af respondent 1 og 4 svar udlede, at meddelelsen er 

forstået, men disse udtryk ikke vidner om årsagen til revisionshandlingerne, hvilket kunne øge 

dialogen og mindske støjen i kommunikationen med revisor.    

 

… Revisor selvfølgelig opnå at de sikre sig at vi har og vi overholder de forretningsgange vi har 

(Respondent 9, spørgsmål 4).  

I henhold til Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsens (2007) beskrivelser af informationsbehovet 

hos modtageren, har afsender (revisoren) forstået modtagerens informationsbehov. 

Uanset om  revisor har måtte genopfiriske viden, oplyst om ny viden, eller hvorvidt modtagen ’vil 

vide alt’ har modtageren ialtfald forstået baggrunden for, hvorfor revisor har spurget til 

foretningsgangene. Men respondent 9 udtrykker ikke viden om hvorledes forretningsgangende er 

beskrevet, hvilket kunne støtte revisionens udførelse.  
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…som det er forgået her hos os har de bedt for eksempel om afstemninger af vores 

beholdningskonti altså vores bankkonti, nogle af vores mellemregningskonti, omkring vores 

debetorer, får vi inddrevet det vi har til gode. Det er de mest faste ting de har gjort men så har de 

sideløbende haft nogle ting de har bedt om at få lov til at se, eller også er de kommet igen. I år har 

der været fokus på et eller andet givet område og så er de gået dybere ind det (Respondent 6, 

sprøgsmål 2). 

 For at kunne forstå og agere i forhold til en konkret arbejdssituation er det en nødvendighed, at 

have forstået situationen/ konteksten af en given meddelelse. Ditlevsen, Engberg, Kastberg & 

Nielsens seks elmenter er opfyldt her. 

Revisor har afstemt konteksten/situationen, idet respondent 6 angiver både specifikke elementer, 

som revisor afstemmer under statusrevision, men også de særlige opgaver revisor udfører i løbet af 

året til støtte for statusrevisionen eller på forledning af regionen. Revisor har altså haft forståelse for 

konteksten/situationen hos modtageren. Respondent 6 beskriver flere situationer, hvor revisor har 

bedt om overordnet information eller mere dybtegående viden.   

 

Statusrevision… det vil jeg umiddelbart sige er en årsafslutning, fordi der gør man hvert år, der er 

for mig ligsom en status, ligsom man laver lagerstatus og så noget, hvorimod løbende revison, når 

de kommer på de her løbene- og uanmeldlte besøg. Der er forskel, statusrevision er fast og det 

andet er nogle stikprøver… (Respondent 2, spørgsmål 3). 

 Respondent 1 (spørgsmål 3) udtaler: …statusrevion det ved jeg, løbende revision det ved jeg ikke 

og om der en forskel det ved jeg ikke…  

Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen beskriver den snævere modtagergruppe, hvor modtagerne 

har mange af de samme erfaringer og viden. Som Kirkeby mener, så handler og opfatter vi 

forskelligt, selv om vi har den samme viden, idet vi anskuer verden forskelligt. Afsenderen har her 

langt større udfordringer, end når vedkommende kommunikerer til en homogen gruppe.  

Respondent 1 og 2 befinder sig i en snæver modtagergruppe, de arbejder begge i en 

økonomiafdeling på et hospital i Region Hovedstaden, og de har haft kontakt med revisor før, under 

og efter en revision, se skema 1. Respondent 1 og 2 er en homogen gruppe med mange af de samme 

forudsætninger, men alligevel har respondent 1 ikke forstået, hvad løbende revision eller 

statusrevision er, og om der er en forskel. Dette skyldes, at man også skal tage hensyn til den 

inddividuelle modtager i en ellers homogen gruppe. Det har revisor ikke formået.  
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De vil se alt hvad der er køb over 2,5 mio. også skal vi vedlægge kopi af omposteringsbilagene 

(Respondent 4, spørgsmål 6).  

Før kodningen kommenteres, må der først ses på følgende konkrete meddelelse fra afsender: Indsæt 

oversigt over alle transaktioner på driftsregnskabet større end kr. 2,5 mio. (ekskl. løn) samt kopi af 

bilag både for 20xx og 20xx (BDO, 2013).  

Som Helder, Nørgaard, & Bredenlöw var inde på, skal afsenderen have tænkt over sproget, hvilket 

inkluderer tegn, regler, kultur, sociolekter, fagsprog osv. Som Helder, Nørgaard, & Bredenlöw også 

beskrev, så er indkodning og afkodning lettere, hvis afsender og modtager har samme 

forudsætninger eller har nært beslægtede forudsætninger. Lerborg beskriver vigtigheden af at 

kommunikationen medfører at viden deles mellem afsender og modtager. 

Respondent 4 har afkodet meddelelsen korrekt, og afsender må formentlig have indkodet 

meddelelsen under nævnte hensyn. Revisoren har indkodet en sproglig forståelig meddelelse og 

kommunikerer til en regnskabsmedarbejder, som har en del af de samme forudsætninger. Derved er 

meddelelsen modtager uden støj i kommunikationen.  

Men revisor har intet nævnt om formålet med handlingen og mister derfor evt. intern viden hos 

respondent 4. Meddelelsen mangler den del der giver mulighed for at opnå vidensdeling mellem 

revisor og medarbejderen.   

 

… afstemninger med tilhørende dokumentation de gerne vil have, selvfølgelig primært på 

statuskonti. Så er der udover det også driftskonti, man kunne afstemme kreditor… de driftskonti, 

dem kunne man godt forestille sig at de kunne være interesseret i. Vi sidder og kigger debitoriske 

kreditorer lige i øjeblikket, det kunne være interessant for revisionen (Respondent 9, spørgsmål 15). 

Lerborg har opstillet 4 hjælpespørgsmål til at gøre budskabet klart for modtageren. Et af disse 

hjælpespørgsmål er: Skal andre gøre noget?   

Respondent 9 beskriver ganske klart, hvad revisor ville have og kommer tilmed med en overvejelse 

om, hvilke yderligere handlinger der måske kunne være interessante for revisor at revidere. 

Respondent 9 har forstået meddelelsen. Respondenten kan arbejde ud fra meddelelsen og kan 

samtidig reflektere på den. Revisor har udarbejdet et klart og tydeligt budskab, indkodet 

meddelelsen korrekt, valgt fornuftig kanal og holdt meddelelsen i en fælles situation /kontekst.  

 

Jeg ved ikke, hvor stor stikprøve revisor tager, jeg gætter på 20 % ... (Respondent 1, spørgsmål 9) 

og få respondenter svarer i stil med respondent 3 (spørgsmål 9): … forholdsmæssig fordelt på 
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respektive delregnskaber og nogle specifikke fakturaer. Helder, Nørgaard og Bredenlöw beskriver 

betydningen ikke kan stå alene uden en kontekst.   

Der er relativt stor usikkerhed blandt respondenterne over, hvor stor en stikprøve revisor ønsker, 

hvis man spørger respondenterne direkte til konkrete arbejdshandlinger hos revisor, er det kun et 

fåtal, som kender baggrund og formål med handlingen, som ligger til grund for bestemmelsen  af 

udvælgelsen af stikprøver, altså konteksten. Respondenter kender derimod konsekvensen af fejl ved 

stikprøven, … de henvender sig eller skriver den i rapporten (Respondent 5, spørgsmål 9). Dette 

hænger sammen med, at revisor primært i rapporten informerer ledelsen om resultatet som 

efterfølgende kommer medarbejderne til kendskab.   

4.2 Forståelse fagtermer og sproglige koder  

 ... som der har foregået her hos os, har de bedt om at for eksempel afstemninger af vores 

beholdningskonti, bankkonti og sådan noget, og nogle af vores mellemregningskonti omkring vores 

debitorer og får vi indrevet det vi har til gode… (Respondent 6, spørgsmål 2).  

Helder, Nørgaard, & Bredenlöw skriver, at betydningen ikke kan eksistere uden en kontekst.  

Her forstår generelt respondenterne, hvorfor revisor besøger hospitalerne, hvilke handlinger der 

foretages. I dette tilfælde har revisorerne og respondenterne en fælles kontekst i regnskabsteorien.  

 

… altså status balance-halløj, løbende kommer de og glor på vores forretningsgange og andre ting. 

(Respondent 5, spørgsmål 2) … statusrevision, det vil jeg umiddelbart sige vil være en 

årsafslutning, fordi det gør man hvert år, det er ligesom for mig en status… hvorimod løbende 

revision, de kommer på de her løbende - men også uanmeldte besøg og der er forskellen… 

(Respondent 2, spørgsmål 2).   

Afsenders fokus er at forme situation/kontekst, stå for indkodning, bestemme 

budskab/indhold/formål samt vælge den kanal, som rammer modtageren ’bedst’, som Lerborg 

beskriver det.  

De fleste respondenter på hospitalsniveau kender generelt til revisorernes arbejdsgange. Dette kan 

medføre en vis ro omkring revisionsarbejdet, idet det ikke kommer som en overraskelse for 

medarbejderne, at revisor foretager løbende revision i løbet af året og til årets afslutning udfører 

statusrevision. Dog vidste kun få af respondenterne på hospitalsniveau, at løbende revision også er 

en del at statusrevisionen.   
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Det anbefales, de synes det er en god ide, der er ikke noget skal, men det er en god ide at lave nogle 

beskrivelser af  hvordan man laver elektronisk betalinger…. For at ungå at man betaler med 

checks. (Respondent 4, spørgsmål 8).  

Helder, Nørgaard, & Bredenlöw beskriver sproglige indkodning. 

Revisor er som afsender ophavsmand til den sproglig indkodning: det anbefales er en sproglig 

vending, som respodent 4 forstår. Revisor kan ikke være sikker på, at det samme gælder for alle 

modtagere. Nogle ville måske opfatte vendingen som et krav. Her bår revisor have gjort det klart, at 

det er ledelsens ansvar at vælge at indføre anbefalingen. Det kan godt ligge udenfor en 

respondentens sprogslig forståelse.   

Nej ikke ud fra deres materialeplan, den var nok meget detaljeret, den var så detaljeret, at den på 

ingen måde var til at finde ud af, hvad der skulle laves eller ej, så jeg fandt de gamle planer
7
 frem 

og så kører vi efter dem og så aflagde vi efter dem (Respondent 6, spørgsmål 11).  

Shannon og Weavers bruger støj som en indikator for årsagen til at kommunikation ikke forstås.   

Respondent 6 udtrykker, at de ikke bruger materialeplanen fra deres nuværende revisor. Derfor kan 

man udlede, at der er opstået støj i meddelelsen. Dette bliver understøttet af : Jeg synes at Deloitte 

var gode til, men det var måske også fordi det var unge mennesker, så taler de ikke gammelt 

revisorsprog, det synes jeg egentlig var ok… (Respondent 7 & 8, spørgsmål 17).     

 

Figur12 Kommunikationsvej for meddelelser fra revisor til de enkelte hospitaler

 

                                                 
7
 Når respondent 5 siger ”de gamle planer” mener respondenten de revisionsplaner, som den tidligere revisor have sendt 

ud, hvilket var grundlaget for tidligere revisors revision. 
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Figur 12 illustrerer meddelelsens vej fra revisor til de enkelte hospitaler, og denne illustration skal 

ses fra medarbejdernes synsvinkel på de enkelte hospitaler. Figur 12 er bygget over udtalelser fra 

respondenterne fra hospitalerne.  

Afsenderteorien foreskriver vigtigheden af, at afsender kender sin modtager, hvor Ditlevsen, 

Engberg, Kastberg & Nielsen taler om den intenderede- og faktiske modtager. Respondent 6 giver 

udtryk for, at hospitalerne blev indirekte faktiske modtager, mens den intenderede modtager var 

hele Region Hovedstaden. Indirekte fordi materialeplanen omfattede hele Regions Hovedstadens 

aktiviteter. Derfor blev kontekst/situation og budskab/indhold/formål målrettet Regions 

Hovedstadens men fejlagtigt også modtaget af hospitalerne. Dette skabte så meget støj i 

kommunikationen, at respondent 6 vælger materialeplanen fra. Respondent 6 er ikke alene om at 

opleve materialeplanen som uforståelig, for eksempel udtale respondent 1: Nej, tror faktisk at vi 

havde det oppe på et møde. Her er der færre intenderede end faktiske modtagere. Derved falder 

dækningsgraden til under 100 %. Dette er en uheldig situation for revisor, for revisorerne får derved 

ikke de nødvendige oplysninger, hvorfor revisionen trækker ud med tilhørende øgede omkostninger 

for Region Hovedstaden og de enkelte hospitaler.  

Dette problem kan man kortlægge som et semantisk og et effektivitetsproblem i henhold til 

Shannon og Weavers forklaringer.  

Som figur 12 illustrerer, kommunikerer revisor gennem regionen, og derved kommer regionen til at 

kommunikere til hospitalerne på vegne af revisionen. Derfor kan det være svært for de enkelte 

hospitaler at gennemskue, hvem de egentlig kommunikerer med, revisor eller regionen. Det 

medfører en vis støj kommunikationen fra revisor og forvirring hos de enkelte medarbejdere.    

…det kan jeg svare nej til, det var ikke alle steder, det stod klart, og jeg tror også en af vores 

udfordringer er, nu hvor vi har fået BDO, er at BDO i deres materialeplan de hæfter sig utrolig 

meget op efter, den vi kalder et ”limegrønt” budget- og regnskabssystem for regioner og det er folk 

ikke vant til ude lokalt som vi er vant til her centralt at arbejde på den, men selv for mig er det ord 

og begreber, man lige skal vende, hvad er det endelig de mener der. Men i det store hele føler jeg 

mig godt klædt på, der var ikke noget, der var russik (Respondent 10, spørgsmål 11).  

Idet mudring af indkodningen sker, når afsender ikke er helt klar i sit budskab, altså at 

situation/kontekst ikke er den samme for afsender som for modtager.  

Som respondent 10 udtaler, har situationen/konteksten for BDO været budget- og 

regnskabssystemet for regioner, og derfor har deres indkodning taget udgangspunkt i dette. 

Respondent 10, som tildels havde samme situation/konteks som revisionen, oplever ikke klarhed 
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over, hvad revisor mente. Her har revisionen skabt unødig støj ved ikke at indkode materialeplanen 

sprogligt klart nok. Dette kan have ført til manglede dokumentation for revisionen.  

At en betydning ikke kan eksistere uden kontekst (Helder, Nørgaard, & Bredenlöw) ses i respondent 

10’s sætning: at BDO i deres materialeplan, de hæfter sig utrolig meget op efter den vi kalder et 

”limegrønt”budget- og regnskabssystem for regioner og det er folk ikke vant til ude lokalt. Dette er 

grunden til, at medarbejderne på de enkelte hospitaler, ikke kunne afkode materialeplanen ideelt 

forsætter respondent 10, fordi medarbejderne skulle tage udgangspunkt i budget- og 

regnskabssytemmet for regionerne. Denne manglede situation/konteks for hospitalerne var med til 

at skabe den støj i kommunikationen mellem revisor, regionsgården og de enkelte hospitaler, som 

illstruret i figur 12.  

Der må tilføjes et yderligere støjelement, som respondent 10 beskriver, at der også er støj i 

kommunikationen  mellem revisorerne og regionsgården, se figur 13. Støjen forhindrer, at revisor 

får den fornødne dokumention, som forlænger revisionen eller evt. risiko for giver påtegning i 

regnskabet.  

Figur 13 Støj fra revisor til regionsgården 

 

 

… ja var mit svar anderledes end dig, da jeg  fik, det hø kunne vi ikke bruge til noget, og så gik jeg 

ind og berabejdede den, det var helt lavbanalt, der blev sat punktnumre på samtlige punkter, for 

eller når man snakkede over telefonen eller man skal referere til hinanden. Når det skal lægges ind, 

nej jeg kan forholde mig til 6.1 ikke…de der punkter, det tror jeg kom bag på BDO, nå ja det kunne 

man også, så omarbejdende jeg således at den kom til at svare til IM
8
  funktionerne som vi aflægger 

regnskab efter… (Respondent 12, spørgsmål 11).  

                                                 
8
 IM= Indenrigsministeriet. Indenrigsministeriet som har en regnskabsstruktur som man som regions skal aflægge 

regnskab efter.  
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Mudring i indkodningen er tydelig her. I følge Lerborg vil det hjælpe for modtagerens afkodning, 

hvis afsenderen og modtageren har samme baggrundsviden.  

Respondent 12 var nødt til at afkode materialeplanen før respondenten kunne sende den videre til 

hospitalerne. Dette skabte måske en større klarhed på de enkelte hospitaler, hvilket måske kan have 

ført til,  at revisorerne fik en større andel af det ønskede materiale end de ellers ville have fået. Det 

kom bag på revisorerne, at respondent 12 ændrede i materialeplanen, hvilket kunne tyde på, at 

revisorerne måske ikke var vant til feedback. Denne støjkilde er afbilledet i figur 13. Selvom 

respondent 12 afkodede og indkodede materialeplanen for at hjælpe medarbejderne på de enkelte 

hospitaler, gav det måske alligevel ikke den store effekt. Nej… nej den er sindssygt svær, den er 

meget meget forvirrende og den er fejlbehæftet, så vi har virkelig brugt meget energi på at forstå, 

hvad de gerne ville have, hvad vi skal trække ud af systemmet og aflevere. Det kan de helt klart godt 

gøre bedre (Respondent 7 & 8, spørgsmål 11).  

 Forvirringen er tydelig, det har mindsket forståelsen hos modtageren.  

 

… der ønsker de en stor afstemning, eller må man håbe, at der er ganske få bevægelser, men det er 

sådan total kan man sige, det kommer lidt an på, hvad man mener, når man gerne vil have den 

underliggende dokumentation, og du kan bede om at få dokumentation, få alle bevægelser på 

kontoen, det giver ikke den store mening. Men hvis det er dokumentation af bogføringen, så er det 

af alt. Man kan også vælge at tolke, at de bare ønsker en dokumentation af det der er 

åbentstående… hvis der stod dokumentation af bogføringen, så ville jeg sende alt (Respondent 6, 

spørgsmål 7).  

Neergaard –Dibbern beskriver præsupposition som forudsætningen der er knyttet til meddelelsen. 

Respondent 6 uddyber her hvad revisor beder om, men det er tydeligt at respondenten ikke forstår, 

hvad revisor mener og siger direkte, at man bliver nødt til at tolke. Man kan udlede at revisor ikke 

har opfattet at modtageren kunne have en anden forudsætning til forståelse af meddelelsen. 

 Ekstern dokumentation, det er typisk et kontoudtog fra en bank (Respondent 7, spørgsmål 16).  

Helder, Nørgaard, & Bredenlöw beskriver fagsprog i indkodningen kan gøre det vanskeligt at 

afkode. Sprog mellem fagfæller gør kommunikationen lettere.  

Respondent 7 er helt med på det fagspecifikke og forstår begrebet ekstern dokumentation, i alt fald 

med bank afstemning.  
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… hvad er væsentligt? Der kommer an på hvor du er henne, fordi en væsentlig afvigelse kan være 

en 10-krone eller 1 mio. kr. det er jo det, man skal vide, når man sidder med tingene… (Respondent 

6, spørgsmål 5).  

Helder, Nørgaard, & Bredenlöw  udtrykker at betydningen ikke kan eksistere uden kontekst.  

Respondent 6 beskriver tydeligt. ’Væsentlige afvigelser’ afhænger i den grad af den situation/ 

kontekst, ordene er skrevet i. Revisor skal tænkte over, hvornår vedkommende benytter sig af 

bestemte kontekstafhængige vendinger. Er 1 kr. eller 10 mio. en væsentlig afvigelse?  

 

Relevant dokumentation… det kan typisk være bogføringsbilag, det ville jeg i hvert fald finde frem, i 

øvrigt kan dokumentation for de udgifter der er afholdt, det kan være hvad som helst; en regning, et 

eller andet, der dokumenterer, at udgiften er blevet afholdt indenfor de retningslinjer, der nu er 

(Respondent 9, spørgsmål 7).  

Igen kan ingen betydning eksistere uden kontekst som Helder, Nørgaard, & Bredenlöw  beskriver. 

Den temmelig ukonkrete vending ’relevant dokumentation’ er situation/kontekstbestemt. 

Respondent 9 mener, at relevant dokumentation kan omfatte hvad som helst, så længe den relevante 

dokumentation dokumenterer, at regnskabsposten er korrekt og korrekt bogført.  

 

.... man skal bare huske … hvis man ikke taler i samme termer så kan det godt være svært at 

kommunikere på mail eller brev (Respondent 2, sprøgsmål 21). 

 Helder, Nørgaard, & Bredenlöw beskriver i indkodningen fra afsenders side, at afsender skal være 

opmærksom på sproget, når afsender indkoder meddelelsen. For som respondent 2 skildrer, kan en 

meddelelse med betydeligt fagspicifikt sprog, blive næsten umulig at afkode. En konsekvent kan 

være, at modtageren misforstår eller ikke forstår budskaber i meddelelsen, fordi valget af sproget 

var uforståeligt. 

  

. … Deloitte var ekstrem, ”super”, ”godt gået” og ”hej”, det var virkelig uformeldt  og meget 

ligefrem… (Respondent 7, spørgsmål 21). Som Grønning & Pedersen illustreret i figur 9 om 

karakteristika ved tale – og skriftsprog. ”super”, ”godt gået” og ”hej”, tilhøre kategorien af 

talesprog, dette er med til at skabe en uformeld dialog, som har isælt af privat karakter. Respondent 

7 forsætter … man var ikke så nervøs for at stille lidt fjollede spørgsmål, fordi det var bare ok hej, 

det blev meget mere uformeldt. Den uformeldte dialog (kommunikations nærhed)  skabte en 

fortrolighed mellen revisor og respondenten, som Grønning & Pedersen skildrer det. Både 
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respondenten og revisor fik udbytte af den uformedle kommunikation,  respondenten følte, at man 

kunne tillade sig at stille flere spørgsmål og blev dermed måske mere effektiv og kunne derved 

fremskraffe flere af de oplysninger revisorerne bad om.  

Dog er det ikke alle respondenter der deler denne holdning,…det kommer anpå hvad budskabet er, 

fordi en e-mail kan godt hurtig bliver opfattet ikke så officielt, som hvis det var et brev (Respondent 

3, sprøgsmål 21).  

Grønning & Pedersen beskriver dette som kommunikationsdistance, at man skal overveje ikke at 

benytte sig af privatsprog og eller følelser i en e-mail. Som respondent 3 mener, når man er på 

arbejde skal man agere derefter også i sine E-mails.  

 

4.3 Opfattelsen af kommunikation 

Nej, ikke altid, … det var nok den plan, vi fik sidste år fra et nyt revisionsfirma på det møde, som vi 

fik, der var en anderledes måde, og der vidste vi ikke rigtig, hvad er det? Hvor skal vi starte? Hvad 

menes der med det her? Det tro jeg vi havde ret svært ved (Respondent 4, spørgsmål 17).  

Kommunikation skal gøres forståelig overfor modtageren, afspejlet i situation/konteksten, 

budskab/indhold/formål, indkodningen, kanal, altså meddelelsens samlede opbygning fra afsenders 

side samt opfølgning på forståelsen hos modtagen som Lerborg illustrerer i figur 4. Shannon og 

Weaver beskriver tre scenarier for støj.     

Respondent 4 er i vildrede. Respondenten udtaler hvor skal vi starte? Her er kommunikationen ikke 

klar nok fra afsenders side og har skabt støj. Respondenten kommer i tvivl om arbejdsopgaver og 

hvordan vedkommende skal forholde sig til materialeplanen. Respondent 4 udtaler videre: … det 

var den plan, vi fik sidste år… Det vil sige, at respondenten har modtaget materialeplanen 

(meddelelsen), hvorfor der ikke er tale om teknisk støj.  

 Ud fra Shannon og Weaver dialog om Mr. X og Mr. Y, kan man udlede at respondent 4 er Mr. X, 

og revisor er Mr. Y. 

 Revisor har som Mr. Y ikke sikret sig, at respondenten 4 ligesom Mr. X har forstået 

budskabet/indholdet/formålet med meddelelsen. Respondenten 4 kan ikke reagere på 

materialeplanen, som ikke er forstået. 
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For det første er det ikke som sådan, at vi skal have kontakt med revisor mere, og det prøver vi at 

rette os efter… det er blevet et helt andet koncept, efter vi har fået BDO (Respondent 5, spørgsmål 

17).  

At blive mere oplyst om modtagers forhold sker kun, hvis afsender opnår gennem dette dialog med 

modtageren som Lerborg udtrykker det.  

Respondent 5 udtaler, at der foregår almindelig envejskommunikationen fra revisor til 

medarbejderne, når kommunikationen omhandler revision af de enkelte hospitaler. Dette bevirker, 

at medarbejderne ikke levnes mulighed for dialog med revisor, hvilket kan føre til misforståelser og 

spørgsmål hos medarbejderen, der forbliver ubesvarede. Revisorerne har ingen ide om, meddelelsen 

bliver forstået af medarbejderne. 

 

…, det kommer an på, hvad budskabet er, fordi en e-mail kan godt hurtigt blive opfattet som 

uofficiel i modsætning til, hvis det var et brev, det kommer an på, hvad det er, man ville sige, man 

kunne godt sende et brev med en e-mail. Det skal være officielt, det kommer an på budskabet, men 

det man vil sige er, fordi e-mail kan godt blive for hurtig dagligdags med hej hej, og det er ca. 

700.000 kr., ellers bliver til en SMS-ting- aktig (Respondent 4, spørgsmål 21).  

Grad af offentligheden har stor indvirkning på situation og kontekst,  jf. Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsen .  

Respondent 4 nævner faldgruberne i en e-mail, hvor en revisor bruger orderne hej hej og det er ca. 

700.000 kr. Respondents eksempel hvis en e-mail er i en uofficiel tone. At forlade sagprosa til 

fordel for en mere skønlitterær og personlig e-mail kan minske seriøsiteten, og derved risikere at 

revisors e-mails vil blive taget mindere alvorlige.  

Lerborg viser dette med figur 8, hvilke kanaler hvor informationsniveauet er højt eller lavt. E-mails 

befinder sig lige over midten gående mod højt informationsniveau, hvilket Grønning og Pedersen 

underbygger i figur 9 ved den måde, kommunikationen flytter sig på, fra at være officiel til mere 

privat (grad af offentlighed).  

Udtalelsen hej hej og det er ca. 700.000 kr. medfører, at indholdsniveauet samt opfattelsen af 

seriøsiteten  forringes. Revisors meddelselse, som slører budskabet, da respondenten kommer i tvivl 

om der er tale om en privat henvendelse eller en offentlig information.  

Informationskanaler tilfører meddelelser forskellige egenskaber, som for eksempel troværdighed, 

beskriver  Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen .  

Respondent 4 anfører:  … ellers bliver til en SMS-ting-agtig .  
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Altså kan en e-mail skifte kanal i respondentens bevidsthed, hvis den udformes uden hensyn til grad 

af offentlighed. Dette skift kunne måske været undgået, hvis revisor havde været bevidst om 

Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsens strukturerede spørgsmål: Hvilken behov opfylder mediet 

hos modtageren? Hvilken holdning og adfærd udviser modtageren over for mediet? Hvor 

troværdigt er mediet? Hvor høj graden af modtagerens involvement i medierne? Hvordan (i hvilken 

situation) bruges mediet? Hvor ofte bruges mediet? Det er især det første spørgsmål, revisor ikke 

har for øje.  

 

Til spørgsmålet om, hvorvidt kommunikation fra revisor forstås generelt, svarer respondent 4 

(spørgsmål 17) nej, ikke altid…, er kommunikationsstøj fra revisorernes side, som kan være opstået 

pga. uklarhed i situationen/konteksten, indholdet/ budskabet, indkodningen eller og 

kommunikationskanalen, som har ført til at afkodningen og eller situationen/konteksten bliver 

misforstået af modtageren som Lerberg beskriver. Dog uddyber respondent 2 (spørgsmål 17): … Ja 

en revisor du taler med sådan, altså har din kontakte med, så ja, dem jeg har oplevet negativ, der er 

nogle der har stået og talt til en forsamling. Der hvor det er en tovejskommunikation, der synes jeg 

så ja de også prøver, hvis man siger, at det forstår man ikke lige, ja men så prøver de lige på en 

anden måde… Respondent 2 mener, det er især i valget af kommunikationskanal revisor fejler. 

Derfor skal revisor virkelig tænke over, hvilken kanal revisor benytter når denne skal kommunikere 

noget ud til respondenterne, som kan gøre meddelelsen bliver mere effektiv. Respondent 2 

beskriver især mundtligt tovejskommunikation, hvor dialog mindsker misforståelser. Dette stemmer 

også godt overens med resten af respondenterne, som illustreret i figur 14. Hvorimod respondent 2 

finder, at en mindre god kommunikationskanal er oplæg fra revisors til store forsamlinger. 

 … de her servicebrevene, er måske, ved ikke om der er mindre god kommunikation, men det er den 

mindst gode kommunikation som jeg har været udsat for (Respondent 9, spørgsmål 17). Her er der 

to helt konkrete kommunikationskanaler som to respondenter synes skaber mere støj og derved 

dårlig kommunikation. 

 

Der er ikke den afstand til revisor, som der var i gamle dage. Jeg kan huske fra år tilbage, at 

kommunens egen revision, der måtte man helst ikke tale med dem, der måtte man ikke henvende sig 

til revisionen, og det var sådan, at hvis de spurgte eller sagde et eller andet, var det lov, men det er 

blevet meget meget bedre… (Respondent 7, spørgsmål 17).  
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Grove Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen teoritisk beskriver om den sociale status mellem 

ansat og ledelesen i situationen/konteksten.   

Respondent 7 beretter om social situation/kontekt, hvor det ikke var acceptabelt for medarbejderne 

at kommunikere med revisionen og at revisors ord var lov. Dette medførte, at revisor var hævet op 

over medarbjdernes social status, som må have medført at det opstod støj i kommunikationen 

mellem revisor og medarbejder.  Problemet lå hos medarbejderen og ikke hos revisor, med andre 

ord fik revisor ingen fedback på deres meddelelser. Denne ophøjethed i den sociale status, er det 

hensigtmæssigt ikke længere er så ubredt, da revision også skal lære organisationen at kende.   

 

Ja, men jeg opfatter de gerne vil, men ikke helt ved hvad de selv efterspørger (Respondent 3, 

spørgsmål 23) Lerborg skildrer, at det er utrolig vigtigt, at afsenderen har gjort sig klar på, hvad 

budskabet, indholdet eller formålet med meddelelsen skal være, ellers kan det blive utrolig svært for 

modtageren at afkode meddelelsen. For at hjælpe afsenderen med at gøre budskabet, indholdet eller 

formålet klart for modtageren, har Lerborg udarbejdet følgende spørgsmål Er man ved at 

informere? Skal andre gøre noget? Skal der skabes en åben dialog? Eller noget helt fjerde? jf. 

afsnit 3.3.  

Respondent 3 fremfører, at revisorerne ikke altid har styr på, hvad de ønsker at opnå med deres 

kommunikation. Dette kan medføre tidsspilde hos både medarbejderen og revisoren, og må 

indebære, at revisor fremstår mindre seriøs i medarbejdernes øjne. Hertil mener respondent 5, at 

man som medarbejder skal være vedholdende, hvis der er noget man ikke forstår,… jeg er nok 

heller ikke let at smide af, altså, så hjælpe det at sætte sig ned sammen og sige hvad er det du mener 

med det og det og det, jeg gider ikke have et samarbejde, som der ikke dur… vi skal have det til 

fungerer.  

 

Jeg har ikke noget imod det, netop for man skal svare hurtig tilbage igen og følge op og stille 

spørgsmål. Ja det er en god ting i forhold til et brev (Respondent 5, spørgsmål 21) 

 Grønning & Pedersen fremfører, at e-mail er en hurtig og let måde at kommunikere på. Respondent 

3 mener, at e-mail er en god måde at kommunikere med revisor på. Der kan dog være nogle 

elementer man, skal huske når man kommunikere via e-mail. 

 

…der er jo nemt, som pictogrammer. Det kan vil alle forstå… jeg tro det er lavet som et forsøg på 

at bliver klar i sin kommunikation, det ved de vel også godt i revisionsbranchen, at de ikke altid er 
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lige nemme at forstå. Det giver et hurtigt overblik, når man læser ned over i sådan et service 

brev,… så kan man lynhurtig tælle sammen, hvor mange røde man har. … man kunne bruge nogle 

andre piktogrammer, men man kunne selvfølgelig beskrive sig, ud af det, det gør de i mange andre 

sammenhænge,  men jeg tror, det her er hensigtigsmæssigt for de fleste… (Respondent 9 sprægsmål 

10).  

Lerborg beskriver en fælles form for indkodning. Altså noget fælleskendetegn som afsender og 

modtager  begge kan forstå.  

Rspondent 9 udtaler at pictogrammer er nemme  at forstår for alle, altså er pictogrammer  

forholdsvis lette at afkode for Respondenterne.  At afkodningen er realtivt let, ville nok i højgrad 

skyldes, at de tre pictogrammer er velkendte. De tre piktogrammer gjorde, at meddelelsen fra 

revisor blev relativ effiktiv modtaget. Denne effiktivet udspinger, af det lette overblik 

piktogrammerne giver respondeten.  Dertil beskriver respondent 11, at pictogrammerne giver et let 

styringmål for ledelsen. Respondent 11 forsætter, at ledelesen får noget håndfast at styre efter for 

eksempel alle de røde X´er skal man være forholde sig til, eller og at man skal have færre røde X´er 

end sidste år.  

 

Hvor ofte omformulerer du meddelelser fra revisor, før du sender den videre? (Interviewer). …hver 

gang (Respondent 9). Hvorimod … revisor kommunikerer generelt på et højt niveau, i hvertfald når 

de laver årsrapporten, så skriver de ligesom til direktionen. Det er jo også ligesom deres ansvar, at 

butikken kører. Men jeg oplever også, at de godt kan bevæge sig ned, når de finder ud af, at der 

sidder en sagsbehandler. Det er den erfaring jeg haft med dem, at de også kunne gå til 

sagsbehandleren også, det kommer lidt an på, hvad de komme med af budskab (Respondent 6, 

spørgsmål 24).  

Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen beskriver den individuelle person.  

På den ene side har vi respondent 9, som grund af meget kommunikationstøj i meddelelsen må 

omformulerer hele meddelelsen, før respondenten sender den videre. På den anden side har vi 

respondent 6,  som synes, at revisor godt kan kommunikere til respondenten på et niveau, som er 

tilpasset denne.  
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4.3.1 Opfattelsen af de mest forståelige - og ønskede kommunikationskanaler  

 Data i dette afsnit stammer fra spørgsmålene 18 og 20 (bilag 2) hvor svarene fremgå i bilag  3. 

Udformningen af afsnit 4.3.1 er at først analysere de mest forstålige kommunikationskanaler, 

derefter analysere de ønskede komunnikationskanaler som til sidst sammenlignes med hinanden.  

I figur 14 og i skema 2 fremgår respondenternes svar på den mest forståelige information og 

vejledning gennem kommunikationenskanaler. Respondenterne har rangordet disse indbyders fra 1 

til 7 hvor er bedst.  

Figur 14 Mest forståelig information og vejledning 

 

 

Figur 14 illustrerer respondenternes samlede vurdering af kommunikationskanalerne. Figuren viser 

hvorledes respondenterne vurderer de 7 kommunikationskanaler. Samtale ansigt til ansigt, E-mail 

og gruppemøder er de mest foretrukne måder respondenterne modtager forståelig information på.    

 

I skema 2 bliver respondenters svar, rangordnet ud fra de 7 udvalgte kommunikationskanaler. 

Skema 2 at bygget op den måde at de samlede respondenters vurdering ses i søjle 1og 2, og 

gennemsnittet.  
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Skema 2 Rangordnede kommunikationskanaler9 

 
 

Samtale ansigt til ansigt viser en gennemsnitsværdi på 6,3 af 7 muligt for de 11 respondenter, som 

den foretrukne. E-mail kommer på andenpladsen over den foretrukne kommunikationskanal med en 

gennemsnitværdi på 5,2. Videokonference indtager sidstepladsen med 1,3 i gennemsnitsværdi, 

mens de øvrige kommunikationskanaler befinder sig mellem 4,3 og 3,4 i gennemsnitsværdi.  

 

I figur 15 og i skema 4 vises respondenternes svar på hvilke kommunikationskanaler de helst ville 

benytte i kommunikationen med revisor. Respondenterne har rangordnet disse indbyders fra 1 til 7, 

hvor 7 er det mest foretrukne. 

 

Figur 15 Ønsket kommunikationskanal fra revisor 
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Figur 15 tydeliggør respondenternes samlede vurdering. Det foretrukne er samtale ansigt til ansigt 

og E-mails og den mindst foretrukne er video-konference.  

Skema 3 rangordnede kommunikationskanaler 
10

 

 

Samtale ansigt til ansigt viser en gennemsnitsværdi på 5,7 af 7 muligt for de 11 respondenter, som 

den foretrukne. E-mail kommer på andenpladsen over den foretrukne kommunikationskanal med en 

gennemsnitsværdi på 5,2. Videokonference indtager sidstepladsen men 2,1 gennemsnitsværdi, mens 

de øvrige kommunikationskanaler befinder sig mellem 4,4 og 3,0 i gennemsnitsværdi.  

 

Ud fra figur 14 og figur 15 er samlede ansigt til ansigt den mest fortrukne og ønskede 

kommunikationskanal. Denne kanal har et højt informationsniveau. Dette underbygges af Lerborg, 

som netop peger på, at denne kommunikationskanal giver et højt informationsniveau. Man kan 

uddrage her af, at hvis revisor vil være mest mulig sikker på, at respondenterne rent faktisk forstår 

en meddelelse med et højt informationsniveau, skal revisor afholde samtaler ansigt til ansigt. Dette 

er en ganske bekostelig måde at gennemføre de ønskede meddelelser på.  

 

På andenpladsen er E-mail foretrukket, dette afviger fra Lerborgs teori, figur 8, fordi e-mails er 

placeret lidt over midten og derved mener Lerborg at E-mail ikke er egnet til meddelelser med 

større informationsmængde. E-mail er dog en hurtig og billig måde at kommunikere på hvor 

dækningsgraden er relativt høj og giver mulighed for mindre støj i kommunikationen og derved 

øges effektiviteten af kommunikationen til modtageren.  

Grønning og Pedersen modargumenterer Lerborg ved at udtale, at e-mail bliver mere og mere et 

arbejdsværktøj, som derved også kan indeholde mere information.  
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Figur 14 og 15 viser også høj værdi for respondenterne af telefonsamtaler og gruppemøde. 

Ditlevsen, Engberg, Kastberg & Nielsen beskriver vigtigheden at af den intenderede modtager også 

er den faktiske modtager.  Med afholdelse af både gruppemøde og telefonsamtaler kan revisor være 

meget sikker på at der er overensstemmelse mellem den intenderede og faktiske modtager. Revisor 

kan for eksempel anvende gruppemøde ved start af en revision, hvor de møder de intenderende 

modtagere.  Telefonsamtaler er særlig velegnet til kommunikation med enkelpersoner under 

revisionen. 

Breve og taler/ oplæg er rangeret lige efter telefonsamtaler og gruppemøde i figur 14 og 15. Lerborg 

beskriver i figur 7 brevform som en velegnet skriftkanal til at kommunikere til enkelpersoner og 

taler/oplæg som velegnet mundtlig kommunikationskanal overfor mange mennesker dog er 

ulempen ved begge kanaler at der ikke som udgangspunkt lægges optil dialog. Respondenterne 

giver breve og taler/ oplæg en neutralværdi og revisor kan overveje brugen af disse kanaler.          

Videokonference er lavest vurderet af kommunikationskanalerne, for som respondent 10 udtaler: … 

videokonference, det har jeg vist aldrig prøvet… Dette er en holdning, de fleste respondenter deler, 

selv om videokonferencer kan indeholde et højt informationsniveau i henhold til Lerborg. I tilfælde 

af en større afstand mellem revisor og kunden kunne det måske fremadrettet være en 

kommunikationskanal, revisor og respondenterne skal se nærmere på. Dog kan det opstå teknisk 

støj i kommunikationen ved den uprøvede teknik som Shannon og Weaver beskriver. 
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4.3.2 De mest forståelige - og ønskede kommunikationskanaler efter ansættelsessted  

Der analyseres ligeledes på opdelingen mellem hospitaler og regionsgården. 

I figur 16 er respondenterne fordelt på hospitalerne og regionsgården.  

Figur 16 Mest forståelig information og vejledning efter ansættelsessted. 

 

 

Som figur 16 afspejler, er der ikke den store forskel efter, hvor respondenterne er ansat henne. Dog 

tildeles breve en 4-plads for medarbejderne på de enkelte hospitaler, mod en sidsteplads fra 

medarbejderne i regionsgården.  
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Skema 4: Rangordnede kommunikationskanaler efter ansættelsessted 11 

 

 
Skema 4 illustrerer sammen rangorden mellem de to ansættelsessteder. Samtaler ansigt til ansigt 

vurderes i gennemsnit til 6,1 på hospitalerne mod 7 i regionsgården. E-mail vurderes ligeledes 

højere i gennemsnit i regionsgård med 5,5 mod 5,1 på hospitalerne. Gruppemøder er værdierne 4,2 

til 4,5 for henholdsvis hospitalerne og regionsgården. Derimod er gennemsnitsværdien for 

telefonsamtaler på hospitalerne med 4,2 mod 4,0 i regionsgården. Den største forskel ses i 

gennemsnitsværdien for breve med 4,0 for hospitalerne mod 1,0 i regionsgården.   
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Figur 17 Ønsket kommunikationskanaler efter ansættelsessted 

 

 

Figur 17 viser forskellen mellem medarbejdere i regionsgården og medarbejderne på de enkelte 

hospitaler.  De to foretrukne samtale ansigt til ansigt og E-mail skifter rangorden mellem 

regionsgården og hospitalerne. Hospitalerne foretrækker samlede ansigt til ansigt mens 

regionsgården foretrækker E-mail.  Breve vurderes været forskellig som den laveste i regionsgården 

mens næst lavest på hospitalerne.     
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Skema 5 rangordnede kommunikationskanaler efter ansættelse sted12 

 

Skema 5 rangerer forskellen i ønskelig kommunikationskanal for hospitalerne og regionsgården. E-

mail og samtale ansigt til ansigt har forskellige gennemsnitsværdier, for regionsgården er værdien 

henholdsvist 6,5 og 6,0 mod hospitalerne er værdien 4,9 og 5,7. Regionsgården foretrækker altså E-

mail mest mod hospitalerne som mest foretrækker samtale ansigt til ansigt. Skemaet viser, at 

gennemsnitsværdien er 3,4 og 2,0 for henholdsvis breve og video-konference på hospitalerne 

hvorimod gennemsnitværdien er 1,0 og 2,5 for regionsgården. 

I figur 16 og 17 er samtale ansigt til ansigt og E-mail de mest fortrukne kommunikationskanaler. 

Det uddybes i de efterfølgende skemaer 4 og 5, hvor man kan aflæse at 

gennemsnitsvurderingsværdien af respondenterne fra regionsgården har en højre vurdering end på 

hospitalerne. Denne forskel kan skyldes at al kommunikation med revisor generelt går igennem 

regionsgården, som derfor har en tættere kontakte med revisor.  Hvilket også kan være årsagen til 

forskellen i vurderingen af brevformen, da hospitalerne er mere vant til at modtage denne form for 

kommunikation. Man kan udlede af disse forskelle, at medarbejderne i samme koncern /virksomhed 

                                                 
12

     

 



Side 63 af 89 

 

godt kan fremstå som en sammenhængende arbejdsgruppe, men samtidig indeholde medarbejder 

som stiller forskellige kommunikationskrav.  

Respondenterne fra hospitalerne og regionsgården har generelt sammen holdning til hvilken kanal 

kommunikationen skal modtages i, udleder at den sikreste måde at få et budskab, indhold og formål 

gennem på uden for megen kommunikations støj sker ved (i faldende orden) samtaler ansigt til 

ansigt, e-mails, gruppemøder samt telefonsamtaler. 

 

4.3.3 De mest forståelige - og ønskede kommunikationskanaler på samme 

ansættelsessted  

I dette afsnit analyseres sammenhængen mellem forståelige – og ønskede kommunikationskanaler i 

forhold til ansættelsesstedet. 

Skema 6 viser en sammenligning mellem respondenternes mest forståelige og ønskede 

kommunikationsformer.  

Skema 6 Sammenhæng mellem mest forståelig- og ønsket kommunikationskanal for medarbejderne på hospitalerne 

 

Ud fra skema 6 kan man se, at især samtale ansigt til ansigt og e-mails er de højst vurderede kanal, 

samt at der er sammenhæng mellem forståelige og ønskede kommunikationskanal.  Dette gælder 

også for gruppemøder og telesamtaler. Mens respondenterne har større ønske om brug af 

taler/oplæg og mindre brug af breve i fremtiden. Video-konference øges i værdi, dette skyldes 

måske at det er fremtidig ønsket kommunikationskanal.    

 

Skema 7 viser sammenhæng mellem forståelige – og ønskede kommunikationskanaler i 

regionsgården.   
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Skema 7 Sammenhæng mellem mest forståelig- og ønsket kommunikationskanal for medarbejderne i regionsgården 

 

 

Skema 7 illustrerer at respondenterne fra regionsgården mener, at videokonference og breve er de 

mindst informative kommunikationskanaler. Som man kan aflæse, er rangordenen forskellig fra 

tidligere. E-mail og samtale ansigt til ansigt er stadig de to foretrukne kommunikationskanaler, som 

revisor helst skal benytte. At man foretrækker E-mails, selv om samtale ansigt til ansigt sikre bedre 

forståelse, kan have at gøre med medarbejdernes forestilling om risiko for et øget tidsforbrug og 

arbejdspres.  Der er en øget ønske om anvendelse af telefonsamtaler hos respondenterne, at 

respondenterne i regionsgården har et tæt forhold til revisor.  Gruppemøde, taler/ oplæg og breve er 

mere upersonlig kontakt som respondenter vælger fra til fordel for de mere personlige 

kommunikationskanaler.   

 

4.3.4 Revisors vælg af kommunikationskanal  

Der er måske er ved at ske et skred med hensyn til hvor respondenterne får mest forståelig 

kommunikation mod hvor respondenterne helst vil have revisor kommunikere igennem. Dette ses i 

at hos respondenterne på hospitalerne hvor breve og taler/oplæg skrifter plads og hos 

respondenterne i regionsgården hvor bl.a. samtale ansigt til ansigt også skrifter plads. Derfor bør 

revisor løbene, vurdere hvilken kommunikationskanal der skal vælges imellem. Ditlevsen, Engberg, 

Kastberg & Nielsens har efterfølgende strukturerede spørgsmål jf. afsnit 3.6, som kan være en 

vejledning for revisor: 
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Hvilken holdning og adfærd udviser modtageren over for mediet?  

Respondenterne fra hospitalerne udviser en ændret holdning til for eksempel anvendelse af breve 

som det ses i skema 6. Denne nye adfærd er til fordel for brugen af taler/oplag. Derfor kan man 

argumentere for at respondenterne i større udstrækning vil have informationen ved brug af 

taler/oplæg end fra breve.       

Hvor troværdigt er mediet?  

Begge disse kommunikationskanaler er ikke nye fænomener, hvorfor begge har høj troværdighed. 

Lerborg viser i figur 8, at taler/oplæg befinder sig til højre for midten. Der er tale om et relativt højt 

informationsniveau som betyder en høj troværdighed i forbindelse med større informationsmængde. 

Derudover forklarer Lerborg i figur 7, at breve almindeligvis har en snævrere målgruppe, som i sig 

selv kan betyde at højne breves troværdighed ved få modtagere. 

Hvor høj er graden af modtagerens involvement i medierne? 

Breve har en relativ høj involment, fordi modtageren selv kan bestemme, hvor og hvornår 

vedkommende vil åbne og læse brevet. Modtageren har måske ikke forstået indholdet og det tager 

forholdsmæssigt lang tid at skabe en dialog på grund af manglende nærhed til afsender og brevenes 

ekspeditionstid.  

Taler/oplæg har som udgangspunkt en low involvement end for breve, dette skyldes at de 

intenderede modtagere skal koordinere med taleren/oplægsholderen om tid og sted for mødet. 

Modtagerne får informationerne her og nu og kan ikke som med breve gemme og bearbejder 

information på et senere tidspunkt. Der kan dog være mulighed for en mindre dialogsituation ved 

taler/oplæg, der kan korrigere en mindre misforståelse.   

 

Hvordan (i hvilken situation) bruges mediet? 

Breve bruges almindeligvis til en smal og personlig kommunikation med en skriftlig målgruppe, 

modsat taler/oplæg, som anvendes til mundtligt kommunikation til mange modtagere.      
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Hvor ofte bruges mediet? 

Brevene kan benyttes relativ ofte og kan indeholde både små og store meddelelser. Dog har breve 

en lang ekspeditionstid og kan standardiseres ved oftest at gentage meddelelsestyper. Udviklingen 

går i retning mod at anvende E-mail som erstatning for breve.      

Taler/oplæg afholdes almindeligvis sjældnere, såfremt afsender har en generelt større information 

på hjerte. Derudover er forberedelsen større for eksempel med lokalereservationer, som ofte er 

nødvendig.  

 

En opsamling på de overstående kommunikationskanaler kan være at revisor bør benytte 

taler/oplæg overfor hospitalerne ved for eksempel en fælles introduktion af revisionen eller når 

revisor skal generelt orientere hospitalerne om større mængde information. 

Breve bruges mere til en direkte information fra revisor til en enkelt eller få modtagere, som revisor 

vil sikre sig får informationen. I dag er der en udvikling imod at E-mail erstatter breve, som øger 

muligheden for dialog.        

 

Hvilken holdning og adfærd udviser modtageren over for mediet?    

Respondenterne fra regionsgården udviser en ændret holdning til for eksempel til samtale ansigt til 

ansigt som det ses i skema 7. Denne nye adfærd er til fordel på brugen af E-mail. Derfor kan man 

argumentere for at respondenterne i større udstrækning vil have informationen via E-mail end ved 

samtale ansigt til ansigt. 

 

Hvor troværdigt er mediet?     

Både E-mail og samtale ansigt til ansigt har en høj troværdighed, dette skyldes især at begge 

kommunikationskanaler er vel benyttet. Lerborg viser tidligere i figur 8, at informationsniveauet for 

begge kommunikationskanaler ligger til højre for midten.  Begge kanaler har en snæver målgruppe 

som kan medføre at højne troværdighed.  

 

Hvor høj graden af modtagerens involvement i medierne? 

E-mail har en forholdsvis høj involvement, fordi modtageren selv kan bestemme, hvornår 

modtageren vil læse meddelelsen og dertil kan modtageren se tilbage på den tidligere dialog. Hvis 
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denne dialog har foregået over længere tid, har man historikken og kan derfor fastholde den røde 

tråd. Samtidig med at svartsiden sædvanligvis er kort i dialogen imellem afsender og modtager.  

Samtale ansigt til ansigt har en lavere involvement, da både afsender og modtager skal koordinere 

tid og sted. Denne kommunikationskanal kan give bedst mulig dialog mellem afsender og 

modtager.  

 

Hvordan (i hvilken situation) bruges mediet? 

E-mail bruges både til private og arbejdsrelaterede meddelelser. E-mail er blevet et uundværligt 

arbejdsværktøj for mange. E-mail kan bruges direkte som dokumentation for den gennemførte 

kommunikation, hvor samtale ansigt til ansigt vil kræve at man skriver et referat eller optager 

samtalen.  

Samtale ansigt til ansigt benyttes også både til at levere privat- og arbejdsrelaterede meddelelser. 

 

Hvor ofte bruges mediet? 

E-mail bruges hele tiden, det eneste det kræver er, at brugeren har en EDB-enhed med mulighed for 

at benytte e-mail og med adgang til internettet.  

Samtale ansigt til ansigt bruges kun når afsender og modtager befinder sig på samme sted, dette gør 

samtale ansigt til ansigt meget ufleksibel.  

E-mail er relativt billigt at anvende hvorimod samtale ansigt til ansigt er mere omkostningstungt.  

 

Revisor kan med fordel starte en dialog ved brug af kommunikationskanalen ansigt til ansigt, men 

kan dog hurtig have fordel af at ændre kommunikationskanalen til E-mail, som både er billigere og 

lettere at dokumentere.        
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5. Konklusion 
 

Revisor skal generelt forstå sin kundes finansielle situation, for eksempel have viden om dennes 

kunder og leverandører samt hvilken omverden, kunden befinder sig i. Hovedkonklusionen i denne 

afhandling er, at revisor også må forstå, hvem revisor kommunikerer til og hvorledes kundens 

medarbejdere bedst forstå revisors kommunikation. Hvis revisor kommunikerer herudfra, bliver 

revisionen formentlig afviklet mere effektivt.     

Det er vigtigt, at revisor har kendskab til sine kunders organisation, og den 

kommunikationskontekst, kundens medarbejdere befinder sig i og ikke blot antager, at disse 

befinder sig i den samme kontekst som revisor selv. Alle medarbejderne på de enkelte hospitaler har 

nødvendigvis ikke de samme forudsætninger og den samme forståelse. Revisor skal derfor være 

opmærksom på, hvad der er kernefortælling i meddelelsen. For det er denne fortælling, som skal 

tilvejebringe, den viden og det dokumentationsmateriale, revisor skal bygge sin revision på.  

 

At al kommunikation formidles gennem regionsgården er den nye måde at kommunikere med 

revisor på for medarbejderne ude på de enkelte hospitaler. Denne indirekte kommunikation har 

skabt en del støj ude blandt medarbejderne. Dette skyldes især, at medarbejderne var vant til selv at 

stå for den direkte kontakten til revisorerne og derfor havde en mere personlig relation til 

vedkommende. Denne personlige relation skabte lettere dialog mellem revisor og medarbejderne.   

 

Medarbejderne ved overordnet set, hvad en revisor foretager sig under revision af de enkelte 

hospitaler samt på regionsgården. Revisor behøver generelt ikke at forklare vedkommendes 

tilstedeværelse på de enkelte enheder eller på anden måde gøre medarbejderne opmærksomme på 

baggrunden for sit arbejde, da dette er kendt viden.  

 

Afhandlingen peger på, at revisionen formodentlig har antaget, at regionsgården og de enkelte 

hospitaler kommunikerer ens, fordi de er koncernforbundene, dvs. at regionsgården og de enkelte 

hospitaler har den samme kommunikationsforståelse, hvorfor revisionen har kommunikeret ens ud 

til dem alle. Denne formodning underbygges af, at al kommunikation rent faktisk skulle formidles 

gennem regionsgården. Dette fritager ikke revisoren fra at have overvejet, hvem revisoren 

kommunikerede med.  Denne manglende forståelse af de intenderede- eller de faktiske modtagere 

afspejlede sig væsentligt i udsendelsen af materialeplanen. Materialeplanen, som er udarbejdet af 
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revisionen, dog med en ændring fra regionsgården, har skabt meget støj i revisionens 

kommunikation med medarbejderne ude på de enkelte hospitaler og lidt mindre på regionsgården. 

Det kan dog godt have noget at sige, at det var første gang, hospitalerne og regionen skulle 

revideres af den nye revisionsfirma, men det kan alligevel ikke forsvares. Overordnet set kan man 

få den forestilling om, at revisor ikke havde overblik over, hvor mange forskellige modtagere 

materialeplanen skulle ud til. ’Fejlbehæftet og forvirrende’ var medarbejdernes typiske udsagn, når 

de beskrev materialeplanen. Denne forvirring medførte, at de enkelte hospitaler måtte bruge 

forholdsmæssig lang tid på at gøre materialeplanen operationel. Det førte til, at et hospital i denne 

afhandling simpelthen ikke benyttede den.  

Det kunne medføre at revisor ikke får revideret de præcise regnskabsposter, som formentlig får 

indflydelse på konklusionen af revisionen, hvilket næsten er unødvendigt at nævne. Manglende 

klarhed i kommunikationen kan medføre længere tid til gennemførelsen af revisionen, som kan 

blive forholdsmæssigt dyrere. Revisor skal altså vide, hvem de kommunikere med, og om der er tale 

om intenderede- eller faktiske modtagere.  

 

Hvis revisoren havde overvejet at undersøge, hvem der skulle modtager materialeplanen, kunne 

revisionen med fordel have delt materialeplanen op i mindre dele. Der er naturligt, at regionsgården 

modtog hele materialeplanen, hvor økonomichefen og regnskabschefen kunne vælge at medtage 

kun det konkrete område, de var ledere for, og hvor medarbejderne på hospitalerne modtog kun de 

konkrete opgaver, de skulle udføre forud for revisionen. På den måde kunne revisionen bedre sikre 

korrekt kommunikation til de intenderede modtagere.      

 

Afhandlingen viser, at revisors brug af kommunikationskanal, har stor betydning for at sikre, om 

modtagerne forstår budskabet. Revisor bør ifølge analysen i denne afhandling fortrinsvis 

kommunikere via e-mail og ansigt til ansigt, uanset om det er til regionsgården eller til de enkelte 

hospitaler.  

Revisor må stadig afstemme sprogvalget, så det stemmer overens med modtagerens faglige 

forudsætninger, samt sikre balancen mellem officielt og privat sprogbrug, dvs. kommunikere 

troværdigt og fortroligt med medarbejderen.    

 

Betoningen af ord som ’relevant dokumentation’ eller ’væsentlige afvigelser’ er kontekstbestemte, 

hvorfor den omgivende kontekst og indholdet i meddelelsen må fremstå klarere, for at det kan 
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forstås første gang, så modtageren undgår at fortolke eller på anden måde bruge ofte spildte kræfter 

på at analysere sig frem til, hvad medarbejderen tror, at revisor mon mener, men forstå det først 

gang. For eksempel da revisor anmodede om transaktioner over et vist beløb fra driftskonto, var en 

respondent helt klar over, hvilken dokumentation revisor bad om. Revisor brugte et sprog, som ikke 

kunne tolkes på flere måder. 

 

Fagsprog som f.eks. ’statusrevision’ og ’løbende revision’, kender ikke alle medarbejder 

betydningen af. Flere respondenter kendte øjensynligt ikke de væsentligste årsager til en 

revisionshandling, som f.eks. hvorfor og hvor stor en stikprøve, revisor udtager, men selvom 

revisors valg af handling og omfang er unyttig viden for medarbejderen, bør revisor begrunde 

væsentlige årsager til revisionshandlingen, så medarbejderen kan reflektere på evt. intern viden.    
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6. Perspektivering  

Revisionen skal være effektiv, er en grundsætning.  Men hvordan kan revisor optimere denne 

effektivt? Dette kunne måske ske gennem kommunikationen med kunders medarbejdere under 

revisionen udførelse – derfor kunne det være spændende at se mere generelt på kommunikationen 

til og fra revisor. Denne problemstilling kunne underbygges med en undersøgelse af revisors egen 

selvopfattelse.   

 

Denne afhandling har ikke indregnet de økonomiske konsekvenser ved støj i kommunikationen 

mellem Region Hovedstaden og deres revisionsfirma. Den problemstilling kunne være en anden 

vinkel, til at få i tale sat behovet for en bedre kommunikation mellem revisor og medarbejderne hos 

den reviderede organisation for at øge effektiviteten i gennemførelsen af revisionen.   

Størrelsen af respondenterne kunne med fordel udbygges til at omfatte hele Danmark, for at kunne 

skabe et helhedsbillede af hvordan revisor mest effektiv kommunikere med sine kunder når revisor 

revidere regionerne og deres underliggende hospitaler.    

I USA er der på revisoruddannelsen påbegyndt en læringsproces om anvendelse af kommunikation. 

Dette vil nok også være en god ide at indføre her hjemme, da kommunikationsteori nok bliver et 

revisionsemne i fremtiden.   

Det ville nok være fornuftigt, at unge revisorer kendte til kommunikationsteori, så man på den måde 

kunne forbygge misforståelser under gennemførelsen af revisionen.    
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Bilag 1 
 

Spørgsmål om revision 

1. Hvornår har du haft mest kontakt med revisor: før, under eller efter revisionen?     

 

2. Hvad laver en revisor helt konkret, når vedkommende skal revidere Jer?  

 

3. Her følger en typisk kommentar fra en revisor: 

 

På baggrund af det oplyste er det vurderet mest hensigtsmæssigt at vente med revisionen af 

anlægsaktiverne og forretningsgangene omkring disse til statusrevisionen. Vi har derfor 

ikke fortaget gennemgang af området ved den løbende revision.  

 

Hvad er statusrevision?   

Hvad er løbende revision?  

Er der forskel?  

 

4. Her kommer en beskrivelse:  

 

”Servicebesøget omfatter beholdningseftersyn samt revision af forretningsgange og interne 

kontroller på væsentlige områder med henblik på vurdering af, hvorvidt de interne 

forretningsgange fungerer hensigtsmæssigt og betryggende”   

 

Hvad er meningen med besøget?  

Hvad vil revisor opnå?  

 

5. Dette er et uddrag fra en revision: 

 

”Resultatopgørelsen skal indeholde sammenligningstal for sidste regnskabsår. 

Redegørelsen for væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab foretages i 

årsregnskabets afsnit ”regnskabsoversigt og specielle bemærkninger””? 

 

Hvad forbinder du med ”væsentlige afvigelser”? 
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6. Se på denne sætning: 

 

Indsæt oversigt over alle transaktioner på driftsregnskabet større end kr. 2,5 mio. (ekskl. 

løn) samt kopi af bilag både for 20xx og 20xx 

 

Hvad beder revisor dig om at gøre her? 

 

7. En revisor har skrevet følgende: 

 

Indsæt afstemning af aktiver og passiver tilhørende fondsmidler. Eventuelle forskelle 

specificeres og dokumenteres (udarbejdelse af detaljeret bogføring i regneark for legater 

indsættes, sammen med kopi af relevant dokumentation)  

 

Hvad menes med ”relevant dokumentation”?   

 

8. Læs følgende sætning: 

 

Det anbefales, at der etableres forretningsgange til anvendelse af elektroniske betalinger – 

og checks kan undgås.  

 

Hvad beder revisor om?  

Hvad forstår du ved ”forretningsgange”? 

 

9. Hvor stor stikprøve tror du revisor tager? Hvordan tror du revisor udtrækker stikprøven? Og 

hvad regner du med revisor gør hvis der er fejl i stikprøven? 

  

10. Dette er eksempel på kommunikation med figurer:  

 

Hvad er din holdning til det? 

 

11. Da du modtog materialeplanen fra Region Hovedstaden, stod det da helt klart for dig, hvad 

du skulle lave i forbindelse med revisionen?  
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12. Se på dette uddrag: 

 

Statusafstemninger pr. ultimo regnskabsåret på samtlige statuskonti inkl. 

dokumentationsmateriale, som dokumenterer de enkelte poster i afstemningerne. Det 

forudsættes, at I har sikret jer, at der foreligger en veldokumenteret afstemning til samtlige 

konti, Herunder at der ikke ”hænger” gamle/væsentlige poster, som burde udlignes i 

forbindelse med regnskabsafslutningen.  

 

Hvilke konkrete arbejdsopgaver efterspørges? 

 

13. Læs denne sætning: 

 

Dokumentation for ledelsestilsyn på registreringernes fuldstændighed og periodevis kontrol 

af korrekt registrering/vurdering?      

 

Hvilke konkrete arbejdsopgaver efterspørges? 

 

14. Hvad med denne sætning: 

 

Afstemning pr. 31/12 med underliggende dokumentation, herunder direkte konteringer på 

egenkapitalen – herunder realiserede tab 

 

Hvad ønskes her? 

 

15. Og denne:  

 

Afstemningerne vedrører hovedsageligt statuskonti. Nogle virksomheder og koncernstabe 

har dog også driftskonti, der af revisionen ligeledes kræves afstemt og opgjort ultimo 

regnskabsåret. Disse driftskonti skal ligeledes være indeholdt i revisormappen eller også 

skal der være en anden mappe med disse driftsafstemninger og dokumentation til revisionen  

 

Hvilke arbejdsopgaver ønsker revisor udført? 

 

 

16. Læs denne sætning: 

 

Ved udarbejdelsen af afstemningerne ønskes en kopi af den underliggende dokumentation, 

der har ligget til grund for afstemningen. Hermed menes: 

o Dokumentation af bogføringen inkl. definition (bestillingsoplysninger/forsiden) 

o Kopi af ekstern dokumentation 

 

Kan du med dine egne ord fortælle, hvad der konkret ønskes? 
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17. Mener du generelt, at kommunikationen fra revisoren er forståelig? 

 

18. Du bedes rangordene disse kommunikationskanaler i forhold til, hvor du mener, at du får 

mest forståelig information og vejledning, når du kommunikerer med revisor. 1 er ringe, og 

7 er bedst 

o Breve 

o E-mail 

o Taler/Oplæg 

o Telefonsamtaler 

o Video- konference   

o Samtale ansigt til ansigt 

o Gruppemøde    

 

19. Hvilken kommunikationskanal anvender din revisor mest, så? 

 

20. Hvordan vil du helst kommunikere med din revisor. 1 er det mindst foretrukne, 7 er det 

mest 

o Breve 

o E-mail 

o Taler/Oplæg 

o Telefonsamtaler 

o Video- konference   

o Samtale ansigt til ansigt 

o Gruppemøde    

 

21. Hvad er din holdning til, at revisor ofte kommunikerer via e-mail? 

 

22. Kan du komme på nogen eksempler på god kommunikation og mindre god 

kommunikation? 

 

23. Oplever du generelt, at revisor prøver at gøre sig forståelig? 

 

24. Oplever du, at kommunikation fra revisor primært er møntet på dig eller hovedsageligt 

møntet på ledelsen?   
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Bilag 2 
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Bilag 3 
 

 
 

 


