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Abstract 

The ways we see automation today combined with new technologies, allow us the think processes in a 

whole new way. There are numerous examples of promoting the benefits of intelligent automation. 

The problem definition of this candidate thesis is why auditors does not utilize automation more as a 

part of the performed audit procedures. Looking at examples from different companies, it appears that 

there are advantages that also auditors can benefit from. Therefore, obstacles must appear, when 

auditors try to enable intelligent automation in the audit process. 

In my analysis, I have studied this issue based on previous academic studies, as well as interviews with 

relevant subjects. The analysis shows that there are advantages for the auditor through the use of 

automation. These are competitiveness, quality, risk-oriented focus and timeliness of the audit. 

Automation can thus contribute with several benefits for the auditor.  

Unfortunately, there is a range of obstacles which auditors run into, when trying to implement 

intelligent automated audit procedures. These are auditors’ competencies, process management, IT 

security, data quality, and formalization and documentation. All which the analysis concludes are 

reasons why auditors not yet have used intelligent automation at a larger scale. 

The answer to the conclusion lies in these obstacles. Auditor will not be able to adopt intelligent 

automation as easily as other business groups, because of a range of specific characteristics. It is also 

my conclusion that if the auditor is aware of, and is willing to work with these obstacles, it can 

successfully implement and apply automation. This is particularly relevant as several subjects indicate 

that this may be of major importance to the auditor's future relevance to society.  
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Kapital 1: Introduktion og problemstilling 

Kapitlet indeholder en introduktion til emnet, samt problemstilling, afgrænsning og metode,  

som danner grundlag for den efterfølgende analyse.  
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Kapital 1 Introduktion og problemstilling 
Mit navn er Christian Sejer, og jeg har arbejdet som revisor for et af de fire store internationale 

revisionshuse i Danmark de seneste 5 år. Denne opgave vil være mit afsluttende speciale i 

forbindelse med min kandidatuddannelse (cand.merc.aud) på Copenhagen Business School. 

Der er i disse år tale om, at vores samfund er i gang med den fjerde industrielle revolution. En 

revolution, som vil ændre vores syn på vores arbejdsprocesser i gennemgribende grad (Schwab, 

2016). Det vil få indflydelse på vores samfunds- og økonomiske opbygning og fokus. Denne 

revolution kommer som en forlængelse af de seneste årtiers kraftige digitalisering, og vil skabe 

mange nye teknologier, hvilket vi individer såvel som virksomheder, er nødt til at forholde os til. 

 
iStock Photo 

 

De tidligere industrielle revolutioner har i høj grad handlet om, hvordan vi via fysiske forbedringer, 

har kunne forbedre vores produktivitet. Den fjerde og seneste industrielle revolution handler dog i 

højere grad om, hvordan vi kan anvende computere til at handle, regne og måske endda tænke for 

os. Som revisor ser jeg til daglig mange forskellige virksomheder, og oplever derfor bredt 

eksempler på, hvordan man forskellige steder arbejder med de seneste nye teknologier. Dette er fx 

Blockchain, Big Data Analytics, Augmented Reality, blot for at nævne et par få. Selve 

indvirkningerne af denne fjerde revolution på vores samfund, er nok til et speciale i sig selv, hvorfor 

jeg vil have en helt særlig teknologi i fokus. 
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Den teknologi som særligt har fanget min opmærksomhed, er Robotics. Dette er et ord, som er 

kommet frem de seneste år, men som faktisk har været omkring i langt længere tid. Robotics kan 

dække over rigtigt mange ting, men det jeg synes er særligt interessant, er selve automatiseringen 

af elektroniske processer. Jeg ser til hverdag mange virksomheder, som på flere forskellige måder 

arbejde med at automatisere deres processer. Dette er måske ikke så anderledes, end hvad man 

gjorde med samlebåndet i det tidlige 20. århundrede, men det der er anderledes nu er, at vi har 

langt større tænkekræft til rådighed, end vi har haft tidligere. Dette har åbnet op for at kunne tænke 

helt nye veje. 

Automatisering omfavner flere forskellige elementer. Mit fokus vil ligge på automatisering af 

elektroniske processer, dvs. processer som udføres elektronisk på en computer af en person. Her 

ser jeg nemlig, at virksomheder allerede er godt i gang med at konvertere eksisterende manuelle 

processer til automatiserede, ved hjælp af robotter. Nogle virksomheder er endda opbygget på 

præmissen om, at langt størstedelen af driften er automatiseret. Dette er fx Kakao Bank i Sydkorea, 

hvor stort set hele driften er automatiseret, endda også kundekontakten (The Investor, 2018), helt 

uden at der er menneskehænder med inden over. 

Når jeg i mit speciale taler om automatisering, intelligent automatisering, robotter eller Robotics, 

mener jeg derfor automatisering af manuelle elektroniske processer, udført helt eller delvist ved 

hjælp af computersoftware. 

Teknologi er særlig interessant for mig, da jeg, udover altid har været meget teknologi-interesseret, 

længe har arbejdet med at forsøge at optimere processer i revisionen, via (simple) hjælpemidler 

som fx Excel, Excel VBA mv. Dette har været alt fra behandling af data, til konsolidering af 

oplysninger i fx planlægnings- og konklusionsfaserne af revisionen. 

Min forundring starter, når jeg med min erfaring kigger på de processer, vi som revisorer arbejder 

med. Her ser jeg en klar kontrast mellem hvordan man i virksomhederne arbejder med ombygning 

og automatisering af processer, og hvordan man i revisionsbranchen stadig, efter min mening, 

arbejder meget manuelt. Det er ikke fordi vi, som revisorer, ikke drøfter anvendelsen af nye 

teknologier, som man fx kan se ud af Digitaliseringsrapport, udgivet af FSR1 (FSR, 2018). Det virker 

dog ikke til, at vi i revisionsbranchen er nået særlig langt, selvom at branchen i høj grad også kan 

blive påvirket af den teknologiske udvikling. 

Vi skal som revisorer kunne sætte os ind i virksomheders processer, med det formål at kunne 

afdække dem, og bruge dem som grundlag i vores revision. Dermed skal vi have et relativt godt 

kendskab til, hvordan processerne hænger sammen. Dette kan efter min erfaring sagtens være 

processer, hvor der indgår en form for automatisering. Det undrer mig derfor, at vi på den ene side 

skal have kompetencerne til at kunne forstå virksomhedernes automatiseringsprocesser, men 

vores egne processer er stadig kendetegnet ved at være manuelle og tunge. 

Mit overordnede spørgsmål med dette speciale bliver altså, ”hvorfor anvender revisor ikke i højere 

grad automatisering i udførelsen af revisionsprocesser”? Det er min umiddelbare vurdering, at 

                                                             
1 FSR Danske revisorer - Organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og 
repræsenterer revisorbranchen i Danmark. 



9 
 

revisor vil kunne opnå mange af de samme fordele ved automatisering, som virksomheder i andre 

brancher kan. Spørgsmålet er derfor, hvilke forhold der gør, at revisor ikke allerede har, eller måske 

ikke kan, anvende automatisering på samme måde. Dette danner grundlagt for 

problemformuleringen i mit kandidatspeciale. 

1.1 Problemformulering 
På baggrund af min umiddelbare indsigt i anvendelsen af automatisering, og det jeg som revisor 

kan se i hverdagen, vil min problemstilling være følgende: 

Hvorfor anvender revisionsbranchen ikke i højere grad automatisering i udførelsen af 

revisionshandlinger? 

For at komme nærmere denne problemstilling, har jeg valgt at dele den op i en række 

underspørgsmål, som skal hjælpe mig med at målrette min analyse: 

1. Hvilke fordele kan automatisering have for revisor, og for revisionsprocessen? 

2. Hvilke forhindringer opstår der, når revisor forsøger at implementere automatisering i 

revisionsprocessen? 

3. Hvad kan revisor gøre for at nedbryde disse forhindringer? 

1.2 Afgrænsning 
Som nævnt kommer teknologi i mange forskellige former og varianter. Jeg vil i mit speciale kun 

fokusere på intelligent automatisering af processer, som kan helt eller delvist udføres via hjælp af 

systemer eller lign. Jeg vil derfor ikke komme ind på fx Blockchain, Internet of Things, Data 

Analytics eller lign. i mit speciale. 

Specialet vil kun se på revisionsprocesser, som reguleret af International Standards on Auditing 

(ISA), som udarbejdes af International Accounting Standards Board (IAASB). Jeg vil ikke komme 

nærmere ind på nationale eller særlige lovgivningsrammer eller forholdene mellem disse og de 

internationale revisionsstandarder. Der tages herudover udgangspunkt i revisionsprocessen af en 

årsrapport, og de primære handlinger der er forbundet hermed. Specialet vil derfor ikke omfatte 

andre erklæringstyper. I relation til revisionsteori forudsætter jeg, at læseren har en vis 

revisionsteoretisk viden, hvorfor jeg i begrænset omfang vil gennemgå dette. 

I relation til undersøgelsen af intelligent automatisering, vil jeg kun i et begrænset omfang komme 

ind på, hvordan Robotics fungerer. Der vil altså ikke være en omfattende teknisk beskrivelse af, 

hvordan intelligent automatisering er programmeret eller lign. Det som fremhæves i specialet, er 

vurderet relevant i forhold til analysen af min problemstilling. 

Mit fokus vil være anvendelse af automatisering i forbindelse med revisionsprocesser. Specialet vil 

derfor fokusere på dette, og der vil altså ikke indgå automatisering af opgaver i al almindelighed 

eller for andre virksomheder, end revisionsvirksomheder. 
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1.3 Metode 
For at kunne analysere min problemstilling, vil jeg opsætte en metode for, hvordan jeg vil arbejde 

med denne. Metoderne for indsamling af empiri og data er altså udvalgt med det formål, at kunne 

hjælpe med min besvarelse af problemstillingen.  

Indledningsvist vil jeg indhente eksempler på, hvordan automatisering anvendes i al almindelig af 

virksomheder. Disse eksempler vil i lang udstrækning være udarbejdet af konsulenthuse, som 

reklamation for deres evne indenfor feltet. Jeg vil indhente disse ved simple søgninger på 

søgemaskiner, som fx Google, eller videodatabaser, som fx YouTube. 

Til den indledende teoretiske gennemgang af problemstillingen, vil jeg se på revisionsprocessen, 

som præsenteret i de internationale revisionsstandarder, samt med den faglitteratur, som også 

danner grundlag for de obligatoriske fag, Revision 1 og Revision 2. Der forudsættes, at læserne af 

dette speciale har et grundlæggende kendskab til revision, hvorfor denne del vil være kort og med 

uddrag særligt relevant for dette speciale. Herefter vil jeg på baggrund af min forståelse, 

præsentere de grundlæggende forhold omkring anvendelse af intelligent automatisering og dets 

karakteristika. 

Som grundlag for min videre analyse, vil jeg indhente empiri i form af forskningsrapporter, faglige 

rapporter og artikler, som har arbejdet med området omkring automatisering af 

revisionsprocesser, eller lignende områder med relevans for min analyse. Disse rapporter vil blive 

fundet primært via akademiske databaser, fx Google Scholar, eller via fagspecifikke udgivelser 

indenfor revision og regnskab. 

Herudover vil jeg foretage en række interviews med personer, som enten arbejder med, eller kan 

have relevante input i relation til min analyse af problemstillingen. Præmissen for disse interviews 

vil være et delvist struktureret interview, hvor jeg vil opstille en række stikord i en agenda, som 

respondenten vil blive præsenteret for på forhånd. Dette er gjort med det formål at kunne spore 

besvarelserne bedst muligt hen på den problemstilling, som jeg ønsker at behandle. Årsagen 

skyldes, at emnet kan være meget stort, og skal ses som en måde af afgrænse besparelserne til hvad 

der kan være relevant. Denne agenda vil fremgå af Bilag 1 til dette speciale. 

Min empiriske gennemgang vil blive beskrevet under kapital om litteraturgennemgang, samt ved 

interviews med følgende personer: 

1.3.1 Interview med Chefkonsulent Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Eskild Jakobsen er chefkonsulent i FSR og har over 35 års erfaring som statsautoriseret revisor og 

partner i EY Danmark. Eskild har arbejdet tæt på den digitaliseringsrapport, som FSR har udgivet i 

2018, og vurderes derfor har have indgående viden om det teknologiske område, samt effekten for 

navnlig revisionsbranchen. 

1.3.2 Interview med Head of Robotics, Thomas Lindberg, Deloitte 

Thomas Lindberg arbejder som leder af Robotics-afdelingen i Deloitte, med primært fokus på 

interne automatiseringsprocesser. Udover at have førstehåndserfaring med udviklingen af robotter, 
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har han også revisionsrelevant viden, da han arbejder med projekter intern i 

revisionsvirksomheden. Han er ligeledes tæt på implementeringen af automatiserede processer. 

1.3.3 Interview med fagansvarlig Heidi Brink-Olsen, Deloitte 

Heidi Brink-Olsen har mere end 24 års erfaring som fagansvarlig og statsautoriseret revisor i 

Deloitte. Hun er partner i den internt fagansvarlige afdeling i revisionsvirksomheden, og er derfor 

medvirkende til at danne den kvalitetsmæssige holdning i virksomheden. Hun vil være relevant at 

interviewe, da hun kan sætte kravene til revisor i kontekst, set ud fra automatisering af processer. 

Hun vil herudover også have en holdning til, hvad evt. tilsynsmyndigheder vil have af tilgang til 

automatiserede processer, da hun er involveret i tilsynsprocessen internt i Deloitte. 

1.3.4 Interview med it-revisor, Henrik Nyholm, Deloitte 

Henrik Nyholm er uddannet It-revisor og har 10 års erfaring indenfor It-revision hos større danske 

revisionsvirksomheder. Han arbejder herudover også med interne projekter om automatisering af 

processer, samt indhentning og analyse af store datamængder. Hans erfaring som It-revisor vil 

være relevant, i forbindelse med de forhindringer der muligvis kan opstå for revisor. 

Alle interviews vil være at finde transskriberet under bilagssektionen af specialet. Respondenterne 

har givet deres tilsagn til, at deres besvarelser indgår i et offentligt tilgængeligt dokument. 
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INTRODUKTION OG 
PROBLEMSTILLING

•Kapital 1
Kapitlet indeholder en introduktion til emnet, samt problemstilling, afgrænsning og metode, som danner grundlag for den 
efterfølgende analyse. 

INDLEDNING

•Kapital 2: Indledning
Kapitlet har til formål at give en introduktion til anvendelsen af intelligent automatisering, samt give eksempler fra faktiske 
anvendelser.

LITTERATUR-
GENNEMGANG

•Kapital 3: Revision
Kapitlet har til formål at præsentere de revisionsteoretiske emner, som vil blive anvendt i den senere analyse. 

•Kapital 4: Akademiske undersøgelser
Kapitlet indeholder en præsentation af de akademiske undersøgelser, som allerede er udarbejdet på området, der kan medvirke til 
analyse af problemstillingen.

•Kapital 5: Intelligent automatisering
Kapitlet giver en introduktion til intelligent automatisering, set i forhold til problemstillingens afgrænsning. Dette skal medvirke til 
en forståelse af intelligent automatisering, som er nødvendig for den efterfølgende analyse.

EKSEMPEL

•Kapital 6: Eksempel på automatisering
Kapitlet har til formål at opstille et eksempel, for at kunne gennemgå den teoretiske opbygning af en simpel automatiseret proces, 

på baggrund af en eksisterende, manuelt tung revisionshandling.

ANALYSE

•Kapital 7: Fordele og forhindringer
Kapitlet indeholder en analyse af de fordele og forhindringer, som er relevante for revisors implementering af intelligent 
automatisering i revisionsprocessen.

•Kapital 8: Nedbryde forhindringer
Kapitlet indeholder en analyse af, hvad revisor kan gøre for at nedbryde de forhindringer der er identificeret, således at intelligent 
automatisering kan implementeres og anvendes succesfuldt.

KONKLUSION OG 
PERSPEKTIVERING

•Kapital 9: Konklusion
Kapitlet indeholder konklusionen på analysen af problemstillingen.

•Kapital 10: Perspektivering
Kapitlet indeholder en perspektivering af specialets emne, samt hvad der udover den analyserede problemstilling, kan være 
relevant at se på.

Læsevejledning 
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Kapitlet har til formål at give en introduktion til anvendelsen af intelligent automatisering, samt 
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Kapital 2 Indledning 
Inden jeg begynder at analysere på min problemstilling, samt gennemgå teori mv., vil jeg gerne 

undersøge hvilke eksempler der findes på anvendelsen af intelligent automatisering. Når jeg i mit 

speciale omtaler ”automatiserede processer”, mener jeg som tidligere nævnt en automatisering af 

en manuel proces, ved hjælp at software, som kan interagere med systemer, databaser mv. Arbejdet 

med automatisering af processer er ikke blot en enkeltstående programmeringsopgave, men et 

større projekt, hvor det handler om at finde opgaver, som er kendetegnet ved høj grad af manuelt 

og tidskrævende arbejde. 

Denne tilgang til automatisering er ikke noget nyt. Begrebet ”kunstig intelligens” stammer helt 

tilbage fra 1960’erne, hvor den amerikanske regering forskede i dets anvendelse, som en del af 

forsvarsministeriet (Russell, Norvig, 2003). I 1970’erne blev det dog skrottet, og der skete i mange 

år meget lidt på området. I midten af 1980’erne genopstod kunstig intelligens og automatisering, 

som en del af værktøjerne anvendt af det kommercielle erhvervsliv (Russell, Norvig, 2003). I 

1990’erne og 2000’erne blev kunstig intelligens anvendt til bl.a. logistik, data mining og medicinske 

diagnoser. Baggrunden for dette var, at man så en øget kvalitet og færre omkostninger, ved at 

automatisere processer i forretningen. 

Selvom dette er næsten 30 år siden, er pointerne stadig de samme. Værktøjerne er meget vel 

anderledes, men de grundlæggende fordele er uændret. Hvad der kan være anderledes, er vores 

øget digitalisering af samfundet i al almindelighed, samt adgangen til data og mængderne heraf. 

Det er min egen klare erfaring, at flere danske virksomheder har adopteret automatisering af 

processer de seneste år. Særligt større virksomheder er kommet langt, da besparelser ligeledes er 

større. En interessant ting at undersøge, som indledning til min senere analyse er derfor, hvilket 

løsninger og konklusioner revisions- og konsulentbranchen allerede er kommet frem til. 

2.1 Teknologisk fremskridt 
Et spørgsmål der ofte kommer frem, når man kigger ind i verdenen af automatiserede processer, 

eller ”Robotics”, er hvorvidt det er kommet for at blive. Automatiserede processer er som nævnt 

intet nyt. 

Når vi i dag omtaler Robotics, er det ikke længere robotter der samler biler, men om elektroniske 

opgaver, hvor behovet for interaktion med systemer, programmer mv., håndteres af fysiske 

medarbejdere. Ved de tidligere industrielle ændringer har tesen ofte været, at robotterne ville 

overtage arbejdskraften, og udbuddet af jobs ville falde. 

På baggrund af dette kunne man foran ledes til tænke, at den nuværende industrielle revolution 

kunne skabe flere arbejdslæse. Dette er ikke tilfældet hvis man spørger den uafhængige tænketank 

World Economic Forum. De udgiver hvert år en rapport over, hvordan de mener det fremtidige 

jobmarkedet ser ud. I deres rapport ”Future of Jobs Report 2018” (World Economic Forum, 2018) 

fremhæver de i deres konklusion, at ved 2022 vil kunstig intelligens og automatiserede processer 

skabe 60 millioner flere jobs på verdensplan, end de erstatter. 
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Teknologien er derfor kommet for at blive, og den vil kun blive mere udbredt. Ved 2022 vil 

maskinerne gå fra at udføre 25% af arbejdet, talt i timer, til at udføre 42% af arbejdet. Ved 2025 

forventes dette er helt oppe på 52% (Word Economic Forum, 2018). 

De fremhæver også en række arbejdstitler, som vil støt vil falde mod 2022, som følge af denne 

udvikling i kunstig intelligens og automatiserede processer. Heraf kan fremhæves ”Data Entry 

Clerks”, ”Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks” og “Material-Recording and Stock-Keeping 

Clerks”. Ej heller revisorer går fri af denne revolution, da de står som nr. 7 på top-10 over jobs, som 

vil se den kraftigste reduktion. 

På den modsatte side, vil disse nye teknologier skabe nye jobs. Disse jobs er centreret omkring en 

mere teknologisk faglighed, og bliver enten specialister i netop anvendelse og udførelsen af 

automatiserede processer, eller analytikere, som skal kunne anvende de data, som fx robotterne 

kan producere. Helt i toppen af listen finder vi nemlig ”Data Analysts and Scientists”, ”AI and 

Machine Learning Specialists”, og ”Big Data Specialists”. 

2.2 Eksempler på anvendelse af automatiserede processer 
Der findes allerede en del eksempler på anvendelse af automatiserede processer. Som beskrevet i 

problemformuleringen, er revisionsbranchen mit primære fokus. Jeg har derfor undersøgt, hvad 

revisionsbranchen, konsulentbranchen og større virksomheder har af eksempler på 

automatiserede processer. Da de kommer ind på flere af de samme ting, har jeg valgt at opdele dem 

i de hovedområder, som typisk bliver berørt i eksemplerne. 

2.2.1 Automatiserede kontroller 

PWC i USA har udgivet en video (PWC US, 2017), hvor de fremhæver anvendelse af intelligente 

automatiserede processer til at foretage kontrol med, at visse rammer eller ledelseskontroller er 

behørigt overholdt. Denne video retter sig primært mod interne revisorer, da disse udfører mange 

kontroller, og har ligeledes let adgang til data i den pågældende virksomheder, som de er tilknyttet. 

PWC mener i deres promovering, at 45% af processer udført af intern revision, kan blive 

automatiseret. De fremhæver også, at automatisering af processer kan have en indflydelse på den 

eksisterende tilgang til det udførte arbejde, samt de kontroller som anvendes i virksomheden, og 

for de interne revisorer. De konkluderer dog også, at det tidligt i processen er nødvendigt at sikre, 

at virksomheden har etableret den nødvendige governance til at kunne håndtere anvendelsen af 

intelligente automatiserede processer. 

I deres video viser det et eksempel på en automatisering af en manuel proces. Processen består i, at 

den interne revisor skal indhente stamdata på en leverandør, og sammenholde dette med, hvorvidt 

der er foretaget ændringer til stamdata, og om dette er kontrolleret. Dette skal ske ved, at den 

interne revisor skal tilgå SAP for at fastslå population, udtage stikprøver, hvorefter oplysninger om 

stikprøven skal findes i Sharepoint. Herefter skal oplysningerne sammenholdes på tværs af 

systemerne. 

Processen kan automatiseres ved, at en robot selv tilgår SAP, hvor den henter populationen ned. 

Herefter finder robotten selv stikprøverne på baggrund af en tilfældig udvælgelse. Den går selv ind i 
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Sharepoint og finder oplysningerne på stikprøverne, samt samler oplysningerne op i en 

rapportering til den interne revisor. Både Sharepoint og SAP kræver interaktion, da der ikke ligger 

data nede i databaser under systemerne. Robotterne er altså nødt til at kunne operere direkte i 

systemerne. 

Som konklusion på deres eksempel, fremhæver PWC en række hovedpointer. Fordelene er 

økonomi, mindsket arbejdsbyrde, øget kvalitet, fleksibel udførelse, øget hastighed og adræthed. 

Navnlig en mindsket arbejdsbyrde og dermed øget produktivitet, mener PWC udvider 

mulighederne for at afdække yderligere risici, samt formindske byrden for overholdelse af 

compliance. 

Mulighederne for at afdække store mængder af data og populationer, øget forståelse og tryghed af 

kontrollernes design fremhæves som fordele. Den mindskede arbejdsbyrde ses også som en 

mulighed for, at interne revisorer kan bruge deres ressourcer på andre forhold, end den ellers 

manuelle og tidskrævende proces. 

2.2.2 Automatiseret produktion 

Accenture præsenterer, at de arbejder med fokus på opgaver og processer, som er kendetegnet ved 

stor andel af gentagelser og som er tidskrævende (Accenture Insurance, 2016). Deres fokus i 

præsentationen ligger i, at man som virksomhed er nødt til at anskue processer på en anden måde. 

Virksomhederne er nødt til at omstille deres processer, for at kunne drage nytte af 

automatiseringen. Hvis de dog gør dette, kan de øge deres kundefokus, indtjening og en lang rækker 

andre områder. 

De fremhæver et eksempel, som omhandler automatisk produktion af realkreditlån. Denne proces 

er ikke meget anderledes, end det man fx ser hos større danske pengeinstitutter, hvor produktion af 

lån, konti mv., sker helt automatisk, og i høj grad uden menneskehænder. 

Eksemplet giver et overblik over en proces, som er kendetegnet ved en stor andel af 

dataindtastninger, anvendelse af samme oplysninger gentagne gange forskellige steder, samt 

forsinkelse og obstruktioner undervejs i processen. 

Den automatiske processer er programmet til, at på baggrund af en række obligatoriske 

oplysninger fra kunden, kan robotten selv indhente kundens stamoplysninger, indhente 

oplysninger omkring ejendommen, som lånet ansøges på baggrund af, både interne, men også 

eksterne oplysninger, fra fx offentlige hjemmesider. Herefter kan robotten samle de nødvendige 

oplysninger, som skal anvendes til den endelige vurdering af kunden. Dette er med til at reducere 

tiden anvendt på opgaven, øge nøjagtigheden og en forudsigelig procestid. I netop dette eksempel 

resulterede det i en reduktion på 50% af fuldtidsansatte, hvilket gav mere tid til mere 

værdiskabende opgaver. 

Et andet godt eksempel på fuld automatisering af en proces, er fx Amazons automatiske 

lagersystem (CNET News, 2014). Denne form for varelager kaldes et ”kaos-lager” hvilket vil sige, at 

medarbejderne ikke præcist ved hvor genstandene er henne. Kun computeren har præcist 

kendskab til, hvor henne på lageret en specifik vare befinder sig. 
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Det Amazon har gjort med deres lager er, at de har skabt et område af varehylder, som der kan 

flyttes rundt på efter behov. Og netop dette gør robotterne for virksomheden. Processen fungerer 

således, at varerne modtages af en medarbejder, hvorefter de katalogiseres ind i varelagersystemet. 

Varen placeres på en speciel hylde, hvorefter en robot tager den med ind på lageret. 

Herefter står medarbejderen på specielle poster, hvor vi beder computeren om at finde en 

pågældende vare. På baggrund af denne besked, er der en computer som finder den hylde, hvor 

varen er placeret og bringer den til medarbejdere. Dermed er medarbejderne gået fra at selv skulle 

rundt og finde varerne på hylderne til, at de blot kan stå og vente på, at den rigtige hylde kommer til 

dem. Dette har iflg. Amazon gjort, at de kan reducere en proces fra normalt 90 min til ca. 5 min. 

Amazons fokus ved anvendelsen af denne typer kaoslager er, at de ønsker et større fokus på, at 

medarbejderne udfører de rigtige opgaver. Manuelle, tidskrævende opgaver skal der være færre af. 

De nævner også, at deres fokus ikke er at automatisere medarbejderne væk. 

Denne type lager giver dog en markant økonomisk besparelse, hvis man ser på de fuldtidsansatte, 

som løsningen kan reducere. Alibaba, som er en af verdens største online markedspladser, 

anvender også denne slags kaoslager. I deres præsentation af deres teknologi (Business Insider, 

2017) fremhæver de lignende fordele som Amazon, men også det faktum, at de har kunne reducere 

deres medarbejdere med 70%. Dette er altså en betydelig slankning af deres medarbejderstab, 

hvilket også kan være en fordel, set rent økonomisk. 

Ser man anvendelsen af denne slags teknologier ud fra et revisionsmæssigt synspunkt, er der en 

fordel i et højt digitaliseret varelager. Dette har jeg nemlig erfaret, at der er etableret en bedre 

transaktionsspor af, hvordan varerne bevæger sig ind og ud af lageret, end hvis det var et fysisk 

vedligeholdt varelager. Der er altså en besparelse rent økonomisk, men også en forøgelse af 

kvaliteten. 

2.2.3 Dataforberedelse 

Deloitte i Storbritannien har også et eksempel på, hvordan robotter kan hjælpe manuelle og 

tidskrævende processer (Deloitte UK, 2016). Deres eksempel bygger på en ordre-proces, dvs. 

ordremodtagelsen i en fx produktionsvirksomhed eller handelsvirksomhed. 

Den automatiserede proces er sat op på den måde, at kunden skal indgive sin ordre i en allerede 

foruddefineret blanket. Dermed sikres det, at data struktureres på en sådan noget, at den 

automatiske proces kan arbejde problemfrit efterfølgende. 

Robotten har så til opgave at læse de mails fra kunderne, hvori den kan finde denne blanket. Når 

den så har læst disse mails igennem, vil den begynde at overføre oplysningerne fra mailen ind i et 

stort Excel-ark. Dette ark har et formål at fungere som en form for ”stamdata” for ordreindgangen. 

Sammen med en kopi af de mails, som robotten har modtaget, danner disse grundlag for det, som 

kommer videre i processen. En slags dokumentation, om du vil.  

Herefter logger robotten ind i virksomhedens system, hvor den begynder at oprette ordre, direkte i 

systemet, på baggrund af de oplysninger den har samlet sammen. Alternativet til dette ville være, at 

kunden havde direkte adgang til virksomhedens system, og selv kunne indarbejde ordren, eller at 
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en medarbejde skulle sidde og indtaste oplysninger i systemet, på baggrund af den blanket, som er 

kommet ind. 

Det er Deloitte’s vurdering, at ca. 1 minuts arbejde for en automatiseret robot, svarer til ca. 15 

minutter arbejde for en fysisk medarbejder. Der er altså ifølge Deloitte en stor potentiel besvarelse i 

bl.a. procestid, ved at automatisere sådanne manuelle processer. 

Deloitte fremhæver i deres præsentation, på baggrund af deres eksempel, at robotten kan arbejde 

med langt højere hastigheder end en fysisk medarbejder, samtidig med at den kan arbejde hele 

døgnet rundt. Udover at være hurtigt, vil robotten også være agil og give en hurtig implementering 

med eksisterende systemer og processer. Den behøver altså ikke at overtage en komplet proces, 

men kan nemt udgøre delelementer af en proces. Dette mener Deloitte i sidste ende kan give øget 

kvalitet, færre omkostninger og øget medarbejdertilfredshed. 

Revisions- og konsulentfirmaet EY arbejder også i stor stil med automatisering af processer. 

Navnlig et specifikt eksempel fandt min interesse, nemlig præsentationen af deres 

automatiseringsprojekt i deres skatteafdeling (EY Ireland, 2017). 

Eksemplet viser problematikken i den manuelle og tidskrævende proces der ligger i, at der skal 

indhentes oplysninger fra en lang række systemer, interne såvel offentlige. Denne proces kan ifølge 

EY tage op til en hel uge for en medarbejder, fuld tid at indhente og konsolidere de relevante 

oplysninger. 

En automatiseret proces, ved hjælp af en robot, kan i dette eksempel indsamle alle relevante data, 

fra adskillige forskellige kilder, konsolidere disse oplysninger og endda foretage en række 

beregninger på baggrund af data. 

Dette giver ifølge EY en markant forbedring i processen, da de manuelle hænder til rådighed, ikke 

skal koncentrere sig om det tidskrævende arbejde, som ikke giver den store værdi, men i stedet kan 

bruge sin tid på den mere værdifulde analyserende og optimerende proces, som følger lige efter. 

2.2.4 Dataindsamling 

Automatisering kan også anvendes til indsamling af data. Dette adskiller sig fra dataforberedelse, 

da dette primært handler om forberedelse af eksisterende data, opsummeret til brug. 

Dataindsamling er i denne forbindelse udarbejdelse af ny data. Dette har Deloitte US et eksempel på 

(Deloitte US, 2017). 

Ved hjælp af drones og genkendelsessoftware har de udviklet et projekt, hvor det er muligt at 

kunne vurdere en lang række forhold, som tidligere kunne være sværere at fastslå. De kommer med 

eksempel på optælling af inventar, hvor man kan scanne mængder af varer, og fastslå antallet heraf. 

Det kan være måling af rumfanget på en bunke råmateriale, fx jord eller metal. De fremhæver også 

eksempel på fx vurdering af igangværende byggerier, inspektion af tilstanden på eksisterende 

bygninger, optælling af shippingcontainere eller fastsættelse af kvaliteten på landbrug eller 

skovbrug.  
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Disse tiltag gør det efter Deloitte muligt at kunne nemmere foretage en række større vurderinger, 

som tidligere har kunne være besværlige eller måske umulige, direkte på stedet. De fremhæver 

også, hvordan denne form for automatisering kan anvendes i revisionsmæssig sammenhæng, og vil 

kunne give revisorer et stærkt værktøj, som er mere præcist og ved færre omkostninger. 

2.2.5 Fuldautomatisk produktion 

På Harper Adams University i England arbejder med et projekt som kaldes ”The Hands Free 

Hectare Project”. Her kigger på man på, hvordan man kan fuldautomatisere en hel produktions, helt 

uden at nogle menneskehænder har rørt jorden (Hands Free Hectare Project, 2018). 

Dette landbrugsprojekt går ud på, at man på en hektar land vil gro afgrøder, uden at et eneste 

menneske nogensinde har været inde på området. Som de første i verden har plantet og høstet en 

hektar land, helt uden menneskehænder. Hele landbrugsprocessen skal være 100% automatiseret. 

Processen er sat op omkring, at der anvendes de samme redskaber som man normalt ser, med 

traktor, såmaskiner, høstmaskiner mv. Alle maskinerne bliver dog styret af en robot, som er blevet 

lært hvordan området ligger, samt hvilken proces den skal gennemgå. Dermed kender den området, 

og de maskiner, som den har kontrol over. 

Helt lavpraktisk har man taget navigationssystemet fra en drone, og givet den kontrol over 

maskinerne. Dronen taler sammen med en robot, som står for at overvåge selve processen. På sigt 

ønsker man også at have en robot, som analysere jorden, hvorved robotten kan analysere og afgøre, 

hvornår det perfekte tidspunkt ville være, til fx at høste. 

Universitet mener, at dette projekt kan vise sig at give store muligheder inden for 

landbrugssektoren. Projektet er kørt i snart 2 år, med hvad universitet vurderer som gode 

resultatet. Med en automatisk arbejdskraft, kan man operere med langt større områder med den 

samme arbejdskraft, samt du kan analysere dig frem til en højere præcision og kvalitet af det 

udførte arbejde. 

Et andet eksempel på dette er den koreanske bank, Kakao Bank. Dette er Sydkoreas største 

”internet only”-bank. Denne bank er helt uden fysiske lokationer eller afdelinger. Banken er 100% 

elektronisk, og kan primært kun tilgås via smartphones. Den har set stor interesse, og har givet 

udfordringer for de etablerede pengeinstitutter i Sydkorea (Arirang News, 2017). 

Forretningen er sat op om, at alle processer skal være automatiseret således, at der ikke udføres 

manuelle opgaver i forbindelse med processer i banken. Dette betyder også, at man kan oprette en 

konto på under 10 minutter, hvilket er hidtil udført i landet.  På grund af et primært fokus på 

automatisering betyder det, at banken har meget lave omkostninger. Dette, kombineret med det 

manglende fysiske lokationer, gør, at banken kan have meget lave omkostninger og renter, hvilket 

gør den særlig attraktiv, og ikke mindst problematisk for de eksisterende banker i landet. 

2.2.6 Fælles træk 

Hvis vi ser på tværs af disse eksempler, vil der opstå en række fælles træk. En række fremhævede 

pointer, uanset hvilken form for hjælp den øgede automatisering af processen kan give. 

Fundamentalt er der tale om 2 overordnede forbedringsmuligheder: 1) omkostninger og 2) kvalitet. 
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Omkostninger 

Uanset hvilket eksempel der fremhæves, er en pointe lavere omkostninger. Der bliver primært lagt 

væk på, at ved anvendelsen af automatiserede processer, kan der ske en reduktion i 

procesomkostninger. Der er altså ikke nødvendigvis en direkte besparelse, med mindre man 

direkte erstatter medarbejdere med robotten. Ellers skal ”besparelse” ses som et udtryk for, at man 

reducere procesomkostninger, og frigiver medarbejdere til at gøre mere værdiskabende opgaver, 

som fx kundesøgende arbejde. 

Det skal dog også lige sige, at introduktionen til, og investeringen i anvendelsen af robotter ikke er 

uden omkostninger. Foruden køb af licenser til udvikling og vedligeholdelse af robotterne, er der 

også nødvendige kompetencer til at udvikle dem. Navnlig sidstnævnte kan gøre det 

omkostningsfuldt, og derfor svært for virksomheder er gå ind i Robotics. Ved egen udvikling kræver 

det højst sandsynligt nye medarbejdere med specifikke kollegaer, eller omkostninger til et 

konsulenthus, som kan stå for udvikling og implementeringen. 

Kvalitet 

Den klare forbedring ved anvendelsen af automatisering og Robotics er en øget kvalitet. Dette ses i 

eksemplerne ved flere forskellige tilfælde. Det er fx ved en reduktion i den anvendte tid på 

opgaverne, hvilket giver en kortere start til slut-proces, og dermed en mere agil og ikke mindst 

forudseelig arbejdsgang. Derudover elimineres en lang række, hvis ikke, fejlkilder i processen. 

Dermed kan man øge kvaliteten af arbejdet, og sikrer herudover et fuldstændigt revisions- og 

transaktionsspor. Kvaliteten er altså ikke alene, men indeholder også en forbedring af compliance, 

og overholdelse heraf. 

2.3. Relevans for revisorer 
Eksemplerne på, hvad automatiserede processer kan anvendes til er mange. Fordelene er bestemt 

heller ikke til at overse. Men hvilken relevans har anvendelsen af Robotics for revisorer?  

2.3.1 Innovation 

Revisorer er som mange andre branchen under et effektivitetspres. Selvom man har gjort revision 

lovpligtigt, er der stadig, vil nogle mene, et relevant frit marked for revision i Danmark. Man kan 

selv vælge hvem man ønsker at anvende, og det er min egen opfattelse, at der er en rimelig 

udvikling i priserne for revisionen.  

Revisor skal altså hele tiden forsøge at effektivisere sine processer, for at kunne optimere 

forretningen og følge med prisniveauet. Selvom revisor er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, 

kan de ikke se bort fra den interne konkurrence om kunderne. Efter min egen mening har der de 

senere år været en ret skarp konkurrence på revisionsmarkedet, hvor store globale spillere er klar 

til at satse på kunder, som kan hjælpe deres image. Selvom det ikke står nævnt nogle steder, at en 

revision skal være konkurrencedygtig, er det blot en effekt af de markedskræfter, som er i spil. 

Der må derfor være et incitament for revisoren til at tænke innovativt for at kunne optimere sin 

konkurrencedygtighed. Automatisering af processer kunne være en mulighed, navnlig også fordi de 

hænger meget sammen med fx compliance. Dette incitament er ikke nydt, da ej heller konkurrence 



21 
 

på revisionsmarkedet er nyt. Revisor burde derfor se automatisering, som en mulighed for at øge 

deres effektivitet via denne innovation. 

2.3.2 Regulatorisk compliance 

Revisionsbranchen er underlagt mange regler og krav til compliance. Hele revisionshåndværket er 

bygget op omkring, at arbejdet kan dokumenteres og forstås. Disse krav er, på baggrund af den 

mængde regler revisor er underlagt, kun blevet større og mere komplekse gennem de seneste 

årtier. En stor andel af det tidsforbrug revisorer anvender på en revision, går med at dokumentere 

de forhold, som skal indgå i den endelige vurdering.  

Der må derfor være en mulighed for revisorer i anvendelsen af automatiserede processer, når det 

kommer til dokumentation og compliance. Som det fremgår af eksemplerne, er der en mulighed for, 

at man via automatiseringen minimerer risikoen for fejl, og ikke mindst kan dokumentere et fuldt 

transaktionsspor igennem en given proces. 

Ved en automatisering af en proces er en indikation, at man frigiver en hel del tid til sine 

medarbejdere. Den tid som frigives, kan for revisor anvendes til en lang mere værdiskabende 

revision. Fokus kunne skiftes over på andre områder, som kræver en stor faglig kompetence og 

subjektiv vurdering. 

Der er selvfølgelig også hele dokumentationen af revisors arbejde. Hvis man skal følge 

eksemplerne, så er der gode muligheder ved, at lave automatiserede processer. Som det beskrives, 

kan hele revisionssporet etableres, fra start til slut. Dermed kan revisor øge kvalitet og konsistens i 

revisionsdokumentationen. 

2.4 Forhindringer 
Selvom der er mange umiddelbare fordele at finde i eksemplerne, er der selvfølgelig en række 

ulemper og forhindringer ved implementering og anvendelse af automatiserede processer. Den 

åbenlyse er den teknologiske kompleksitet. Selve udviklingen og vedligeholdelsen af robotterne 

kræver en vis kompetence. Hvis ikke revisor selv har disse kompetencer, skal det enten oparbejdes, 

eller det kan købes via konsulenttimer. Selvom robotterne kan arbejde tæt sammen med 

eksisterende systemer, og på den måde en billigere løsning, er der også forbundet en initial 

indgangsomkostning. 

De økonomiske udfordringer ved investeringen i robotter og automatiserede processer kan også 

være en forhindring. Det kan være at revisor ikke har, eller ønsker at anvende pengene på 

udviklingen. Dermed vil automatisering aldrig blive en brugbar business case. Det er dog min egen 

vurdering, at de større globale revisionsselskaber, som vi også ser i eksemplerne, har allerede 

investeret i denne teknologi. Dette ser dog ud til, primært at være en brug for at kunne sælge til 

konsulentkunder, og måske ikke så meget i deres egen brug i revisionen. 

Der kan også være sikkerhedsmæssige udfordringer i anvendelsen af robotter. Som det beskrives i 

enkelte af eksemplerne, skal det dokumenteres hvorledes robotten fungerer. Det skal også sikres, at 

robotten har det nødvendige, og ikke mindste begrænsede, rettigheder, samt at den ikke er 

programmeret uhensigtsmæssigt. 
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Afslutningsvist er det en innovativ tilgang at anvende automatiserede processer. Det kan dog derfor 

også være, at revisor reelt set blot ikke ønsker at være innovativ, og vil fortsætte med at udføre 

arbejdet manuelt. Det er nogle revisorer, efter min egen holdning, der kan være gammeldags, og vil 

hellere gøre tingene sikkert, end smart. En automatiseret proces tvinger revisor til at give slip på 

kontrollen, hvilket måske kunne være en fordring for nogle. 
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Kapital 3: Revision 

Kapitlet har til formål at præsentere de revisionsteoretiske emner, som vil blive anvendt i den 

senere analyse.   
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Kapital 3 Revision 

3.1 Revisors opgave 
Helt indledningsvist vil jeg kort forklare, hvad revision er, og hvorfor vi har revision. Det er min 

forudsætning, at læserne af denne kandidatafhandling har en basal forståelse for revision, og de 

bagvedliggende lovgivningsmæssige forhold, som danner rammerne for revision. Jeg vil derfor ikke 

dybdegående gennemgang revision, men overordnet præsentere rammerne, som jeg vil anvende 

senere i min analyse. 

Revisor defineres i daglig tale som ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Et selskabs regnskab 

bliver ofte misforstået som ”revisors arbejde” (Eilifsen, Messier JR., Glover & Prawitt, 2014: 6). 

Dette er ikke tilfældet. Et selskabs regnskab er udarbejdet af selskabets ledelse, og reelt helt uden 

sammenhæng til revisor. 

Revisors opgave er at bidrage med en betryggelse omkring et regnskab. Brugeren af regnskabet 

skal kunne stole på, at ledelsen oplyser troværdige oplysninger, hvilket vi af flere omgange er blevet 

påvist, at de i nogle tilfælde ikke gør. Der er vel kendte eksempler på, som fx IT Factory, Enron, 

Nordisk Fjer. I disse eksempler har ledelsen bevist givet forkerte oplysninger i deres regnskab, for 

at kunne præsentere en bedre virksomhed, end den i virkeligheden var. 

Det er derfor vigtigt at regnskabsbruger kan stole på regnskabsoplysningerne. Det er her revisor 

kommer ind i billedet. Revisor har til opgave at validere oplysningerne og give deres konklusion 

omkring troværdigheden af regnskabet. Denne konklusion gives ved at regnskabet påføres et 

regnskab. 

3.2 Historie 
I Danmark har vi haft revisorstand siden 1890’erne, primært med forbillede i den daværende 

engelske revisorstand. Revision er derfor ikke noget nyt i Danmark, men dog en meget forandret 

branche siden da. Dette skyldes at revision er en konstant udviklende proces, som i høj grad er nødt 

til at tilpasse virkeligheden omkring den. 

I det tidlige dage af den danske revisionsstands historie, var virksomheder typisk simple og 

fokuseret omkring en eller anden form for fysisk produktion eller handel. Som vi kom længere op 

igennem det 20. århundrede, blev vores virksomheder mere og mere komplekse. Ord som ”data” og 

”intellektuelle produkter” kom til. 

En revision i starten af det 20. århundrede kunne nemt udføres, ved fysisk at gennemgå alle bilag. 

Bogstavelig talt blev alle bilag gennemgået og kontrolleret. Dette blev mere og mere besværligt, 

som mængden af transaktion op igennem det 20. århundrede blev flere og flere. Denne problematik 

bliver stadig større og større, hvor vi i dag kigger ind i enorme mængde af oplysninger – alt 

sammen noget, som revisor skal forholde sig til, for at kunne udføre sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 
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3.3 Revisionsprocessen 
For bedst at kunne forstå revisors arbejde, er det nødvendigt at forstå den revisionsproces, som 

revisor gennemføre. Dette er også relevant, da jeg senere i kandidatspecialet vil kigge på 

automatisering af elementer i revisionsprocessen. Jeg forudsætter at læseren har en overordnet 

forståelse for revision, hvorfor jeg kun overordnet vil præsentere revisionsprocessen. 

En revisionsproces kan overordnet beskrives således: 

 

Egen tilvirkning, inspireret Eilifsen, Messier JR., Glover & Prawitt, 2014 

3.4 Revisionsstandarder 
Når vi taler om revision, er det vigtigt at vide, hvad der regulerer hvad ”revision” reelt er, og hvad 

der skal gøre at kunne udføre en korrekt revision. Dette styres på forskellige måder rundt omkring i 

KUNDE- OG 
OPGAVEACCEPT

• Accept af kundeforhold
• Revisor må ikke indgå i arbejde, som kan være en trussel mod deres uafhængighed eller etiske forpligtelser

PLANLÆGNING

• Revisor skal planlægge sin revision
• Fastsætte risikoen for revisionen, samt hvilken lovgivning revisionen skal foretages ud fra kunden
• Opnå en forståelse for virksomhedens forretning og dets risici
• Planlægge handlinger for at imødekomme disse risici. 

VÆSENTLIGHED

• Revisor skal kortlægge og fastslå, hvem de primære regnskabsbrugere er. Dermed kan de fastsætte en bedre 
væsentlighed, hvis de kender interessenterne.

UDFØRELSE

• De planlagte handlinger skal udføres og det skal sikres, at de kan afdække de nødvendige risici.
• Kontrolrevision er bygget op omkring at virksomhedens egne kontroller skal kunne afdække risikoen
• Substansrevision er direkte kontrol af fx bilag eller stikprøver

AFSLUTNING

• Revisor skal samle op på alle handlinger
• Observationer skal opsummeres
• Revisor skal forespørge eksterne parter, herunder eventuelle advokater, om der er forhold, som kan gøre sig 

gældende.

PÅTEGNING OG 
RAPPORTERING

• Afslutningsvist skal revisor påtegne regnskabet
• Dette kan ske med afvigelser, såfremt revisor ikke mener at der er kommet tilstrækkeligt med revisionsbevis
• Påtegningen giver nogle gange genstand for debat omkring revisors ansvar, og hvad befolkningen mener er revisors 

ansvar – også betegnet forventningskløften
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verden. I USA har man fx PCAOB-regelsættet for de største virksomheder, som kom på baggrund af 

en række uheldige sager, fx Enron. I Europa har vi en lang række nationale lovgivninger.  

Internationalt har man de seneste årtier arbejdet på at danne et fælles grundlag på tværs af verden. 

Dette er de internationale revisionsstandarder (kort ISA’er), udstedt af International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB). Standarderne skal sikre, at der er en konsekvent og 

tilstrækkelig metode for revisorer til, at kunne sikre en ordentlig revision, uanset hvor i verden du 

er. I Europa har man valgt, at den nationale lovgivning skal følge og understøtte disse standarder.  

Revisionsstandarderne er dog, i modsætning til fx standarderne omkring regnskabsudarbejdelsen, 

mindre konkrete, og skal mere opfattes som principielle retningslinjer. Dette gøres ved at der 

beskrives en række ufravigelige krav og vejledning til revisor om deres arbejde. Dette begrunder 

sig i, at en revisors konklusion på et regnskab aldrig er en 100% blåstempling af regnskabet. 

Revision skal udtrykke en konklusion om, at regnskabet ”i væsentligt omfang” er korrekt. Netop 

denne problematik vil jeg komme ind på senere i opgaven. 

Som nævnt forudsætter jeg, at læserne af dette speciale er bekendte med de internationale 

revisionsstandarder. Jeg vil undervejs i specialet referere til specifikke revisionsstandarder, hvor 

det vil være relevant. 

3.5 Risikomodel 
En ting som går igen, når vi taler om revision, er risiko. Risikoen for, at der kan opstå en fejl for 

regnskabsbrugeren, som kan have indflydelse på den beslutning de tager på baggrund af 

regnskabet. Denne risiko er helt central for revisionen, men dog ikke noget man kan beregne helt 

præcis, eller slå op i en tabel. Risici er meget individuelt og er ikke ens på tværs af virksomheder. 

Derfor har man udarbejdet en model, som skal forsøge at beskrive de elementer, som indgår i hvad 

der udgør risikoen. Dette bliver kaldt revisionsrisikomodellen. Denne model omtales i ISA 315, som 

vedrører identifikationen af væsentlig fejlinformation. Modellen forsøger at forklare risikoen som 

en ligning, og er bygget op således (Eilifsen, Messier JR., Glover & Prawitt, 2014: 96-97): 

Revisionsrisiko = Risiko for væsentlig fejl i regnskabet  

(iboende risiko x kontrolrisiko) x opdagelsesrisikoen 

Risikoen for væsentlig fejl i regnskabet er defineret ved den iboende risiko, gange kontrolrisikoen. 

Disse to elementer kan forklares således: 

Iboende risiko Kontrolrisiko 
Den iboende risiko består af risikoen for, at der 
sker en væsentlig fejl eller besvigelse, tilsigtet 
eller utilsigtet, i relation til regnskabet, hvis 
man ser bort fra virksomhedens eget interne 
kontrolmiljø. 
 

Kontrolrisikoen består af risikoen for, at en 
væsentlig fejl eller besvigelse relateret til 
regnskabet ikke bliver forhindret, opdaget eller 
rettet af virksomhedens eget interne 
kontrolmiljø. 

 

Den iboende risiko kan derved ses som den de facto risiko, som ligger på det pågældende område. 
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Denne iboende risiko kan dog så mitigeres ved, at virksomheden selv opstiller en række kontroller 

og processor for at kunne afdække og dermed mindske denne risiko. 

Når man kigger på risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, tager man udgangspunkt i 

virksomhedens forretningsmodel og egne kontroller. Det er dermed elementer, som revisor ikke 

selv har indflydelse på. Denne effekt kalder man også i daglig tale ”kunderisikoen”. Det er altså de 

risici som kunden de facto har, og som de selv kan have indflydelse på – uanset hvad revisor måtte 

mene eller kunne gøre. 

Udover elementerne ved den iboende risiko og kontrolrisikoen, består modellen af 

opdagelsesrisikoen. Denne kan forklares således: 

Opdagelsesrisiko 
Opdagelsesrisikoen defineres som risikoen for, at revisors udførte handlinger for at reducere 
revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau, ikke fører til identifikation af eventuelle væsentlige fejl. 
 
 

Hvor den iboende risiko og kontrolrisikoen var styret af kunden selv, og hvor revisor ikke havde 

indflydelse, er det ved opdagelsesrisikoen, hvor revisor har en mulighed for at påvirke 

revisionsrisikoen. Opdagelsesrisikoen kan nemlig minimeres, ved at revisor planlægger og udfører 

revisionshandlinger på et passende niveau. Navnlig ”et passende niveau” er en vurdering, som 

revisor må tage, på baggrund af de øvrige elementer i modellen. 

Alle disse 3 elementer udgør til sammen revisionsrisikoen. Denne kan altså beskrives som den 

samlede risiko for, at der er væsentlige fejl i regnskabet, som revisor ikke har identificeret, og 

dermed at revisor afgiver en revisionspåtegning, som ikke er tilstrækkelig dækkende. 

3.6 Generelle It-kontroller 
Når vi taler om generelle It-kontroller, så kan man tale om 2 forskellige niveauer, generelle 

kontroller og applikationskontroller (Eilifsen, Messier JR., Glover & Prawitt, 2014: 202). De 

generelle kontroller er de overordnede og gennemgribende kontroller, som virksomheder har sat i 

værk, for at kunne overvåge og kontrollere It-elementerne i virksomheden. Applikationskontroller 

er kontroller implementeret nede i de respektive applikationer alene. De skal sørge for, at der ikke 

kan ske uhensigtsmæssigheder i forbindelse med driften i applikationen. 

De generelle It-kontroller kan man herudover opdele i følgende underkategorier (Eilifsen, Messier 

JR., Glover & Prawitt, 2014: 202): 

• Fysisk sikkerhed og drift 

• Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemer og applikationer 

• Rettigheder og adgange 

3.6.1 Fysisk sikkerhed og drift 

Det er vigtigt, at der opsættes og vedligeholdelse en optimal drift af virksomhedens it-infrastruktur. 

Er der for store udfald i driften, kan det have store konsekvenser for virksomhedens drift. Det gør 
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desuden også, at revisor kan have svært ved at stole på materialet udarbejdet ved hjælp af 

virksomhedens it-systemer. 

Udover driften, er den fysisk sikkerhed også vigtig. Dette værende hvem der fx har adgang til 

serverrum eller computeren, som har særlige adgange. Problematikken med manglende 

tilstrækkelig fysisk sikkerhed er, at det reelt åbner muligheden for en bagdør ind i virksomhedens 

it-systemer – helt uden om den sikkerhed der i øvrigt måtte etableret. 

3.6.2 Ændringer og vedligeholdelse 

Den løbende etablering, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware kaldes til daglig ”change 

management”. Helt essentielt handler det om, at virksomheden skal have en helt klar proces for, 

hvordan der kan, og skal, foretages ændringer til i deres software. 

Det må altså ikke være muligt at ændre systemer eller software, uden at det har været igennem en 

meget kontrolleret proces. Denne proces skal indeholde og kontroller for, hvem der kan foretage 

ændringer, hvad der må foretages ændringer til, hvordan det skal dokumenteres, og ikke mindst 

hvordan disse ændringer er testet og kontrolleret. 

Disse processer skal sikre, at der er løbende kontrol med de ændringer der kommer til system og 

software, samt kunne spore hvordan ændringer er kommet til, i tilfælde af utilsigtede fejl som følge 

heraf. 

3.6.3 Rettigheder og adgange 

Der skal i virksomheden være etableret klare regler om, hvordan rettigheder og adgange for 

medarbejderne skal tildeles, både til systemer og til software. Disse rettigheder skal have til formål 

at begrænse medarbejdernes muligheden således, at det er afgrænset til deres arbejdsrelevante 

formål. Det er ikke relevant for alle medarbejdere at have administrator-rettigheder og muligheder 

for at ændre i alt, hvis de blot skal styre ordrebehandling i en produktionskæde. 

Virksomheden skal derfor sikre, at rettigheder og adgange er begrænset, samt have en proces for, 

hvordan disse rettigheder løbende etableres, opdateres og ikke mindst fjernes igen, fx ved fratrådte 

medarbejdere. 

Når vi tale om rettigheder og adgange er det også vigtigt, at der er etableret den nødvendige 

funktionsadskillelse, når det kommer til it-processer. Dette er fx ved change management, dvs. 

ændringer til software, at der er etableret en kontrol af det arbejde, som skal opdateres og ændres. 

Hvis ikke dette arbejde kontrolleret, har begrænsningerne reelt ikke nogen funktion. Dette gælder 

også den løbende etablering af rettigheder og adgange. Hvis denne etablering ikke overvåges, er 

kontrollen ikke nødvendig. 

Det er derfor vigtigt, at der ved alle vitale ændringer og beslutninger både er en person som 

opretter ændringen, samt en person som kontrollere ændringen. Uden dette element er ideen i at 

begrænse mulighederne reelt ikke nødvendigt, og man kunne lige så godt have åbnet op for alt, til 

alle. 
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Kapital 4: Akademiske undersøgelser 

Kapitlet indeholder en præsentation af de akademiske undersøgelser, som allerede er udarbejdet 

på området, der kan medvirke til analyse af problemstillingen. 
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Kapital 4 Akademiske undersøgelser 
Som beskrevet i min problemformulering, vil jeg gerne undersøge, hvorvidt der er udarbejdet 

undersøgelser på området, som kan være relevante for min analyse. Disse undersøgelser skal 

benyttes til at fastslå, eller underbygge relevante elementer i analysen og konklusionen. 

4.1 Automation and changes in the audit process 
Professor Miklos A. Vasarhelyi fra Rutgers Business School i Newark, New Jersey, anses for at være 

en af grundlæggerne for ”continuous audit”, altså konstant løbende revision. Udgivet i fagbladet 

”Auditing: A Journal of Practice & Theory”, skrev han I 1984 om implementering af automatiseret 

revisor, samt hvordan det vil ændre revisionsprocessen. 

Selvom artiklen er skrevet fra snart 35 år siden, fremhæver forfatteren en række pointer, som 

stadig kan finde relevans i den tid vi står i nu. Han fremhæver ligefrem, at der er et decideret behov 

for automatisering i revisionen, hvis revisor vil gøre sig forhåbninger om at kunne opfylde de 

kvalitetskrav, som man på daværende tidspunkt forventede, at der ville komme. Kvalitetskrav, som 

efter min egen vurdering, er kommet i nyere tid. 

Forfatteren fremhæver, at revision på daværende tidspunkt var et fag præget af meget intensive og 

tidskrævende manuelle opgaver. Automatisering blev derfor anset, som en mulighed for at kunne 

udføre revision til lavere omkostninger, samt muligheden for at kunne håndtere stadig mere 

komplekse opgaver. 

Det anses, at da revisor skal kunne håndtere komplekse systemer hos de kunder som de reviderer, 

skal de derfor også selv være i stand til at kunne bruge komplekse systemer. Ellers mener 

forfatteren ikke, at revisor kan have kompetencerne til at sikre et tilstrækkeligt revisionsspor. 

En række særlige pointer bliver fremhæves i relation til anvendelse af automatisering i 

revisionsprocessen. Udførelsen af arbejdet vil blive flyttet således, at en del af opgaverne vil kunne 

udføres uden for virksomhedens fysisk placering, fx på revisors kontor. Tidsanvendelsen på at 

skaffe data vil stige, men til gengæld ser forfatterne en reduktion i forberedelse og undersøgelse af 

revisionsdokumentation. Dette kunne være en reduktion i større forøgelse og kompleksitet af 

arbejdspapirer. Forfatteren nævner dog også, at selv det bliver mere tidskrævende at skaffe data, 

vil data også være mere agilt for revisor at kunne tilgå. 

Herudover identificerer forfatteren også, at revisor skal blive mere it-kyndig, for at kunne 

imødekomme og forstå den automatiserede proces. 

Forfatterens konklusion er, at revisor skal arbejde for at gøre sig klar til de ændringer der kommer 

med automatisering. Kompetencerne skal løftes, hvis anvendelsen af automatiserede processer skal 

kunne fungere. Hvis revisor gør dette, vil der være mange fordele af finde. 

4.2 Audit Automation for Implementing Continuous Auditing 
En række professorer fra Rutgers Business School i Newark, USA, udarbejdede i 2008 sammen en 

undersøgelse (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008) af, hvordan en automatisering af 
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revisionsprocesser, herunder også hvad man betegner som ”continuous audit”2, bedst kan 

implementeres som en fast del af revisionsværktøjerne både eksterne og interne revisorer arbejder 

med. 

Deres analyse sker på baggrund af en række erfaringer, samt et større projekt med 

implementeringen af continuous audit hos Seimens-koncernen. Dette projekt er udarbejdet 

sammen med Siemens’ interne revisionsfunktion. Som konklusion drager de en række overordnede 

konklusion, som er relevant for også eksterne revisorer. 

4.2.1 Fordele 

Som fremhævet har anvendelsen af computere og automatisering været anvendt siden 1960’erne. 

Hvad der oprindeligt blev set om et begrænset værktøj kun for de største virksomheder, er blevet 

en gennemgribende del af det at drive en virksomhed. 

Den stigende grad af automatisering har ledt til ændringer i revisionshandlinger og standarder 

igennem årene. Stigningen er ledt af en stigende grad af tilgængelighed og faldende omkostninger. 

Undersøgelser har endda vist, at automatisering har ledt til markante produktive forbedringer. 

Forfatterne fremhæver også de markant øgede krav til kvalitet og compliance. Navnlig Sarbanes-

Oxley-lovgivningen fremhæves som en årsag til en øgede krav til kvalitet og revisors tilsvarende 

kompetencer. Dette åbner ifølge forfatterne en mulighed for, at man kan implementere 

automatisering, for mere effektivt kan kunne leve op til disse regler. 

En anden relevant ting de fremhæver, er hvordan mange nyere bogførings- og 

registreringssystemer er bygget til at håndtere store mængder af data. På grund af dette er der 

allerede indarbejdet en stor mængde automatiske kontroller i disse programmer, som kan 

konfigureres på mange forskellige måder. Den typiske eksisterende revisionshandling ville være, at 

manuelt verificere kontrollen. Som teknologien udvikler sig, mener forfatterne ikke længere at 

dette er effektivt. 

Overordnet peger undersøgelsen også på, at automatisering leder til større effektivisering og 

kvalitet af det udførte arbejde. Samtidig kan revisoren i stedet koncentrere sig om mere risikofyldte 

områder, eller eventuelt udvide revisionen til at omfatter flere risikofyldte områder. Tilsammen en 

forøgelse af sikkerheden omkring revisors påtegning i regnskabet. 

4.2.2 Forhindringer 

Forfatterne konkluderer i deres undersøgelse, at revisorer er som udgangspunkt meget villige til at 

automatisere deres processer. Årsagen finder de dog blandt andet i, at revisorer tidligere har været 

plaget af fejlslåede forsøg med ny teknologi. Dette har bevirket, at der er opstået en lettere frygt for 

ændring af processer i revisionen, hvor man mere vil se automatisering som et værktøj, end en 

faktisk forandring. Derfor henvises de til, at der skal tages særlige hensyn til implementeringen af 

                                                             
2 En revision af elektroniske kontroller eller data, på igangværende basis. Dvs. revisionen af fx kontrollerne 
sker løbende, imens kontrollen er i effekt, imod traditionel revision, som sker på et givent tidspunkt i løbet af 
et regnskabsår. 
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automatisering, når det sker i et større omfang. De opstiller derfor en række relevante punkter, som 

revisor bør tage stilling til.  

Et at starte med, mener forfatterne at en indledende overvejelse, omfanget af automatiseringen. De 

mener, at for at få det til at fungere effektivt, skal ændringerne, og processerne som automatiseres, 

være en løbende evaluering. Revisor må ikke forsøge at implementere gennemgribende ændringer i 

forretningen. Revisor skal derfor starte langsomt, men sikkert, med deres implementering. 

Det er essentielt, at revisor opnår en indgående forståelse for, hvad automatiseringen forsøger at 

gøre. Budskabet og forståelsen omkring ændringerne er vigtige for, at automatiseringen kan ske i 

det korrekte niveau. Dette sker nemmest ved, at revisoren udvælger processer til automatisering, 

som der allerede er velkendte og som revisor længe har arbejdet med. Dette er derfor imod at 

starte på at genopfinde nye processer. 

Det betyder derfor, at forfatter finder det afgørende for at automatiseringen kan fungere, at det ikke 

sker fra bunden, men at revisor forsøge at bringe automatisering ind i mindre eksisterende 

processer. Dermed mener de, at der er større sandsynlighed for succes. 

De fremhæver også, at revisionsstandarderne er udformet således, at de mere skal ses som it-

fremmende, men ikke direkte it-drevet. Standarderne er ifølge forfatterne med til at mindske bruge 

af automatisering. Standarderne står højde for virksomhedernes processer, og at der her sker en 

stor automatisering. Forfatter mener dog ikke, at standarderne også omfavner revisors 

automatisering af samme. Derved begrunder de også, at fx interne revisorer har langt flere 

muligheder for implementeringen af automatisering. Dette skyldes desuden også, at de ikke har 

samme økonomiske udfordringer eller konkurrencemæssige aspekter at tage højde for. 

Ifølge undersøgelsen findes det, at manuel revision af en automatisk kontrol kun er blevet dyrere at 

udføre, og stiller stigende krav til kompetencerne, hvorved den også er blevet sværere at revidere. 

Selvom dette er tilfældet, er revisorer ikke endnu (på artiklens udarbejdelsestidspunkt) 

implementere automatisering, for at imødekomme dette. Dette mener forfatterne skyldes, at 

revisorer er grundlæggende meget konservative, hvilket de mener beror i deres værdiset omkring 

objektivitet og pålidelighed. Derved er revisionsprocessen, i modsætning til fx virksomheders 

processer, meget præget af tunge arbejdsprocesser. Dette er selvom, at automatisering helt kan 

eliminere stikprøver, da den kan konkludere på 100% af data. 

For at et automatiseringsprojekt skal kunne fungere, opstiller forfatterne en række kriterier for, 

hvad der revisionsvirksomheden skal gøre: 

1. Det er vigtigt, at ledelsen sætter sig ind i automatiseringen, og hvad de som ledelsen gerne 

vil have ud af projektet. Herefter skal de tage ansvar og ejerskab for projektet. 

2. Interessenter og involverede parter skal identificeres tidligt, og involveres i 

udviklingsprocessen. Det er vigtigt at kende alle holdninger og behov til en proces, som 

automatiseres. 

3. Udviklingerne af den automatiserede proces skal bestå af mange forskellige kompetencer, 

selvfølgelig indenfor programmering, men også faglige ansvarlige, IT-revisorer mv. 
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4. Der skal opstilles en kvalitetskontrol af processen. Dette anbefaler forfatterne sker af 

medarbejdere, som ikke har været direkte involveret i projektet og programmeringen. 

5. Behov for en høj grad af forklaring af processen. Mange revisionshandlinger er præget af 

mesterlære og ”godt håndværk”. Dette betyder også, at det typisk ikke er præciseret særlig 

godt, hvilket vil være en nødvendighed, da kravene til automatiseringen er langt højere. 

Dette besværliggøres yderligere af, at mange revisionshandlinger kan være subjektive, og at 

mange revisorer kan have meget forskellige holdninger til, hvordan en specifik 

revisionshandling præcist udføres. Undersøgelsen fandt, at selve meget erfarende revisorer 

kunne have forskellige konklusioner på, hvordan en proces skulle automatiseres. 

4.2.3 Konklusion 

Undersøgelsen forfatter finder altså, at der er mange fordele at hente ved automatisering. Dette 

bygges meget på en forøgelse af konsistens i det udførte arbejde, formalisering mv., som tilsammen 

øger kvaliteten af revisions handlinger. Det bevirker også, at revisor kan bruge en større del af sin 

tid og sit fokus, på områder som er meget risikofyldte og hvor revisor kan give øget værdi til 

revisionen. I sidste ende med til at søge sikkerheden omkring revisors påtegning. 

Der er dog også en række barriere, som revisor skal kunne nedbryde, før det vil være muligt at 

kunne anvende automatisering effektivt. Ledelsen skal tage et ejerskab i implementering af 

processen. Der skal opnås en forståelse af processen og hvilke interessenter der vil være i 

automatiseringen. Revisor skal udarbejde en meget skarp formalisering af processen, og der skal 

være en klar kvalitetssikringsproces af den programmerede automatisering. 

Afslutningsvist fremhæver forfatterne, at automatisering af revisionsprocesser vil have stor 

indflydelse for særligt de interne revisorer, da de har bedre muligheder for at udvikle og 

implementere automatisering. Det vil dog også stille yderligere krav til kompetencerne hos de 

interne revisorer. 

Kapital 4.3 Audit Automation as control within audit firms 
Publiceret i den britiske akademiske udgivelse ”Accounting, Auditing & Accountability Journal” i 

2000, udførte en række professorer (Manson, McCartney & Sherer, 2000) fra universitet i Essex, 

Storbritannien, en undersøgelse af anvendelse af automatiserede processor i revisionen. Denne 

undersøgelse skulle have til formål at vurdere effekten af automatisering af kontrolelementer i 

revisionen. 

Undersøgelsen blev udført på baggrund en empirisk analyse, som tog udgangspunkt i interviews af 

medarbejdere hos to af de fem største revisionshuse3 i Storbritannien på daværende tidspunkt 

(hvilket stadig er mere eller mindre gældende den dag i dag), samt konklusioner fra øvrige 

akademiske analyser. 

                                                             
3 Ernst & Young (EY), Deloitte & Touche, Arthur Andersen, KPMG og PriceWaterhouseCoopers (PWC). Indtil 
2002 var disse kendt som “Big Five Audit Firms”, altså de fem største revisionshuse. Dette blev dog i 2002 
ændret til ”Big Four”, da Arthur Andersen lukkede, som et resultat at deres arbejde i forbindelse Enron-sagen 
i USA i 2001. 



34 
 

Deres undersøgelse tager udgangspunkt i, at IT bliver en stadig gøre del af revisionsforretningen, 

primært motiveret af et ønske om at øge effektiviteten og dermed vinde konkurrencen om 

revisionskunderne. Sammenholdt med det faktum, at nyansatte direkte fra studiet de første år 

udgør en risiko grund deres lave faglige niveau, og de stigende krav til kvaliteten af det 

dokumenterede arbejde, kan IT åbne mulighederne for at øge kvaliteten og forbedrer effektiviteten. 

Samtidig kan man opnå øge jobmotivation, tilfredshed og performance ved at eliminere besværlige 

og ineffektive arbejdsopgaver. 

Forfatterne til undersøgelsen konkluderede indledningsvist, at den kvalitativ tilgang var bedst, set i 

forhold til emnet, hvilket de valgte at bygge deres undersøgelse på interviews. De vælger derfor at 

foretage interviews med medarbejdere fra 2 af de største revisionshuse, på medarbejderniveauerne 

assistent til partnere.  

Dette begrunder det I, at det er yngre medarbejdere, som kan drage bedst nytte af 

automatiseringen, samt er de typisk vil have til opgave, at udføre de mest manuelle og gentagende 

arbejdsopgaver. Herudover foretages der også interview med ledende medarbejdere, da disse har 

mandaterne til at fremme og vælge automatiseringen. Særligt fremhæves de nyeste medarbejdere, 

som en øger risiko mod opretholdelsen af en konsistent kvalitet, da de er mindre faglige stærke. I 

alt bliver 33 personer interviewet i undersøgelsen. 

Deres analyser tager udgangspunkt i kontrollen med den revisionsmæssige proces, ved hjælp af 

automatiserede processer. De ser ”kontrol” som en del af den proces revisionshusene har 

oparbejdet, for at levere en standardiseret proces, revisionspåtegningen, med høj kvalitet og til lave 

omkostninger. Revisionshusets valg af kontrolmekanismer og deres effektivitet, er set fra 

forfatterne en medvirkende faktor til, hvor stor en konkurrenceevne revisionshuset har i markedet. 

4.3.1 Kvalitetskontrol 

Kontrollen skal i denne forbindelse ses ud fra revisionsevne til at styre kontrollen med kvaliteten af 

revisionsarbejdet. Via en automatisering, kan revisionshuset sikrer et konstant produkt af 

foruddefineret kvalitet. De finder også, at revisionshusene allerede anvender automatisering, ved fx 

at standardisere fx rapportering til ledelsen, via en skabelon. Denne automatisering finder de kan 

øge kvaliteten af det udførte arbejde, ved fx at sikrer alle relevante pointer indarbejdet i 

revisionsdokumentationen. Navnlig konsistensen i arbejdet er vigtigt for fx de ledende revisorer, 

som også ser automatisering som en måde hvorpå, at man kan styre medarbejdere i en 

foruddefineret retning, mod at de selv skal vurdere udarbejdelsen af revisionsdokumentationen. 

Forfatterne fremhæver dig også, at der kan opstå situationer, hvor ledelsen kan skaffe for smalle 

rammer for medarbejderne, og at dette kan have en negativ effekt på medarbejderne performance. 

4.3.2 Revisors faglige kompetencer 

Forfatterne fremhæver, at en forøgelse af kontrol i det udførte arbejde, typisk vil lede til en 

dekvalifikation af de udførende medarbejdere. Det faktum, at en del af vurderingsprocessen fjernes 

kunne i sidste ende foran lede at revisor bliver mere tekniker eller faglig specialist. Dette er et 

typisk billede, set i den industrielle sektor. I modsætning til denne tese, fandt forfatterne at en øger 

anvendelse af IT og automatisering hævede kvalifikationerne hos revisorerne. Undersøgelsen 

kunne dog identificere, at en øge automatisering gjorde, at revisorerne havde mere tid til de mere 
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komplekse og krævende områder i revisionen. Anvendelsen af tid blev altså ikke nedsat, men blot 

skiftet over på områder, som var faglige mere komplekse.  

De fremhæver, at for de ledende revisorer var der en klar forskel mellem automatisering af 

manuelle og repetitive arbejdsopgaver, som typisk er forbundet med lav risiko, og så det komplekse 

og vurderingsmæssige tunge arbejdsopgaver. Sidstnævnte der, hvor revisor efter deres mening 

skulle bruge deres faglige kompetencer mest. Dette afspejler sig også i, at undersøgelsen ikke kunne 

se indikationer på, at revisionshusene øgede antallet af ikke-revisionsfaglige medarbejdere i 

revisionen. 

4.3.3 Konservativ 

Undersøgelsen kigger også på, hvilke forhindringer der kan ligge i en øge anvendelse af IT og 

automatisering. Her finder de, at en af de største udfordringer ved introduktionen af 

automatisering i revisionsforretningen, var medarbejdernes manglende kendskab til, og forståelse 

af teknologien, navnlig hos de ledende revisorer. De fandt dog ikke, at dette var tilfældet hos de 

udførende, lavere rangerende revisorer. Modstanden mod automatisering kommer altså oppefra i 

organisationen. Årsagen til dette kunne fx, at de ledende revisorer ser automatisering som et 

værktøj, og ikke som noget der givet yderligere værdi for revisionen. 

Navnlig de yngre medarbejdere vil også være mere tilbøjelige til at imødekomme ny teknologisk. 

Paradoksalt nok vil dette gøre, at de yngre medarbejdere opnå større kompetencer og forståelse 

for, hvordan automatisering kan anvende i udførelsen af revisionshandlinger, mens de ledende 

revisorer vil forsøge af begrænse anvendelsen af automatisering. 

Det fremhæves også, at automatisering, og IT generelt, åbner op for en række andre muligheder, 

såsom komplekse statistiske analyser. 

4.3.4 Konkurrenceevne 

Revisor er kendetegnet ifølge forfatterne, som en branche med en høj grad af konkurrence. Det er 

dog også en branche, som sælger et meget standardiserede produkt, i form af revisionspåtegningen. 

Dermed bliver konkurrenceevnen manifesteret som revisors evne til at differentiere sig på tilgang 

og revisionsstil. Her kan anvendelsen af de seneste teknologiske muligheder være en forøgende 

faktor, fx ved anvendelse af automatisering og de fordele der hid kommer herfra. Undersøgelsen 

fremhæver dog også, at der er en risiko for, at dette bliver en mere retorisk fremhævelse, end en 

faktisk effektiv anvendelse. 

Udover konklusionerne fremhævet i analysen, identificerer undersøgelsen også andre vigtige 

pointer. Der er en øge illustration af, at anvendelsen af automatisering er med til at gøre 

overdragelsen af informationer mellem medlemmer af revisionsteamet nemmere, og derfor gøre 

samarbejdet tættere. 

Kvaliteten af det udførte arbejde fandt undersøgelsen øget, når man anvendte automatisering. Dette 

kom sig dog også af, at en øget automatisering, øgede involveringen af ledende revisorer. Derfor 

konkluderer forfatterne, at man ikke kan introducere automatisering ind i en revisionsforretning, 
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med det formål at øge effektivitet, uden at ændrer på de fundamentale arbejdsgange i 

revisionshuset. 

Overordnet fastslår undersøgelsen, at automatisering kan øge kvaliteten af arbejdet, og reduceret 

omkostninger. Dermed kan det fremme revisors konkurrenceevne, både når det kommer til kunder, 

men også i forhold til rekruttering, da at være teknologisk fremme, ses som stærkt symbol på 

effektivitet. 

Kapital 4.4 FSR’s Digitaliseringsrapport 
Foreningen af danske statsautoriserede revisorer har i januar 2018 udarbejdet en omfattende 

rapport omkring digitaliseringens betydning for revisionsbranchen (FSR, 2018). Kaldt 

”Digitaliseringsrapport”, sætter FRS fokus på digitalisering frem mod 2025, hvor de identificerer 

særlige relevante teknologier, som kan give både fordele, men også distrupte4 branchen. 

FSR ser at netop nu befinder vi os i en brydningstid, hvor man indenfor meget kort til at er nødt til 

at skulle tage nye arbejdsmetoder og opgaver i brug, hvis man som revisor skal fortsætte med at 

være relevant for kunderne, udover blot en revisionspåtegning. 

Analyser bygger på tidligere undersøgelser, samt en lang række interviews med revisorer, 

tilsynsførende elementer, professorer mv. Dette gør de for at bygge et billedet på tværs af 

revisionsbranchen, hvorved de kan drage en række konklusioner. I deres analyse kigger på både på 

digitalisering, men også innovative nye værktøjer, som fx intelligent automatisering, kognitiv 

læring, blockchain mv. 

Rapport er meget omfangsrig, og dækker en lang række teknologiske løsninger og værktøjer. For er 

holde deres analyse relevant for mit speciale, har jeg valgt at tage udgangspunkt i de afsnit, som 

omhandler intelligent automatisering, med de fordele dette kan medføre, og de forhindringer som 

skal overvindes. 

4.4.1 Analyse 

Indledningsvist fremhæver FSR, at vi lever i den fjerde industrielle revolution, eller hvad man også 

kan definere som den anden maskinalder. De grundlæggende elementer for automatisering er 

blevet etableret igennem de seneste hundrede år, og vi er nu på vej ind i en era, hvor 

softwarebaseret robotteknologi vil omdefinere vores arbejdsområder. De fremhæver i denne 

forbindelse også, at automatisering for revisionsbranchen ikke er noget nyt. Man har i mange år 

arbejdet med automatisering af fx dataindsamlinger mv. 

De fremhæver den absolut vigtigste teknologi for revisionsbranchen som værende kunstig 

intelligens og intelligente softwaresystemer. Ligeledes fremhæver de, at systemerne, også kaldet 

”softwarerobotter”, ikke er programmeret direkte ind i noget system, men arbejder går ind og 

arbejder i systemets brugerflade, præcis som en fysisk medarbejder ville det. 

FSR deler softwarerobotter op i tre overordnede generationer: 

                                                             
4 Adopteret ord fra engelsk. Betyder teknologier eller værktøjer, som markant ændrer de eksisterende 
konkurrencevilkår i en branche eller industri. 
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1. Robotbaseret procesautomatisering (RPA) 

2. Kognitiv automatisering og virtuelle assistenter 

3. Intelligent automatisering og selvregulerende opgavehåndtering 

Jeg vil i et senere kapitel gennemgå de forskellige typer af softwarerobotter, og deres individuelle 

muligheder. I dette kapital vil jeg mere fokusere på konklusionerne, som FSR ser i deres analyse. 

Første generation 

Den første generation af robotter ser FSR som den regelbaserede automatisering. Denne er ideel til 

at behandle store mængder af struktureret data med relativ lav kompleksitet. Grundlæggende er 

det en algoritme, hvor robottens handlinger er foruddefinerede på forhånd. Dette kunne fx være 

manuelle, tidskrævende opgaver med lav revisionsfaglig vurdering. 

Anden generation 

Den næste generation af robotter er designet til at imitere den menneskelige hjerne. Dette giver, 

udover automatisering, muligheden for at fortolke på anden end stringent struktureret data. Hvor 

den første generation kræver et simpelt regelsæt at lære ud fra, kan anden generation trænes til at 

udføre opgaver. Der er dog stadig tale om superviseret træning, hvor en medarbejder træner 

robotten op til et punkt, hvor den selv kan finde konklusionerne. 

Tredje generation 

Den tredje generation deler mange af karakteristika som anden generation, og kan imitere 

medarbejderes daglige arbejde og gøre det langt mere effektivt, fejlfrit og hurtigt. Den er dog 

kombineret med ”Deep learning”. Dette betyder, at robotten kan lære på egen hånd, dvs. 

usuperviseret læring, og kan anvende struktureret, som struktureret data. 

Disse robotter er den slags, der kan studere en række tidligere eksempler, og blive kompetent nok 

til på egen hånd at vurdere en givet situation og træffe en beslutning. Dette kan den gøre, at den er 

selvlærende, og kan anvende ustruktureret. Det er også denne slags robotter, som kan anvende fx 

billeder eller videoer i deres databehandling. 

4.4.2 Konklusion 

FSR tegner et billede af en revisionsbranche i forandring. Over de næste år, mener FSR, sammen 

med en række ledere fra revisionsbranchen, at der vil ske store ændringer. De pointerer herudover 

også en øget mængde trusler mod revisors markedsandel. Fx nye firmaer, som ikke er revisorer, 

men som kan tilbyde teknologiske løsninger, som kan tage nogle af revisors nuværende 

arbejdsopgaver. Den primære fordel de identificerer, er frigørelse af tid og ressourcer. De mener 

dog også, at der en lang række forhindringer, som revisor står overfor, hvis de vil udnytte 

potentialet. 

De fremhæver, at revisor skal arbejde fokuseret og småt i implementeringen af automatiseringen. 

Procesledelse er essentielt for, at revisor kan udnytte potentialet. De fremhæver, at revisor skal 

arbejde småt og fokuseret, imod at forsøge et større og gennembrigende projekt. 

Herudover er sikkerheden og datakvaliteten i fokus. Disse er essentielle for at opretholde kvaliteten 

i robottens arbejde. De fremhæver særligt, at robotten stadig er ”dum” i den forstand, at hvis der 
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opstår en fejl eller ændring i systemet, bliver dette et ”systematisk og udbredte problem i den 

pågældende forretningsproces og datasæt”. Herudover også det faktum, at revisor skal have 

kunderne med i deres proces, for at kunne sikre en levering af data af en tilstrækkelig høj kvalitet. 

Afslutningsvist fremhæver FSR også, at automatisering rejser en række udfordringer forbundet til 

etik og fornuft. Da robotterne med tiden bliver i stand til at anvise og træffe beslutninger, rejse det 

spørgsmålet om, hvor stor dømmekræft man kan give robotten. Når det kommer til dømmekræft, er 

der ikke en eksakt ligning på konklusionen.  

FSR mener dog ikke, at revisoren som følge af den højere automatisering vil forsvinde. De mener 

dog, at arbejdsopgaverne vil flytte sig mod større arbejde med vurderinger og skøn. Dette betyder 

også et øget behov for at vurdere og efterprøve de beslutninger, som robotterne foretager.  

4.5 Audit Data Analytics Alert 
Selvom min problemstilling fokuserer sig på automatisering, kan det dog være relevant at se på, 

hvordan andre lignende innovative projekter kan håndteres. Dette undersøger det canadiske 

forbund i deres Audit Data Analytics Alert (CPA, 2016). Denne rapporter analysere de fordele og 

forhindringer som man oplever, når man forsøger at implementere brugen af dataanalyse i sine 

revisionsprocesser.  

Forfatterne understreger, at dataanalyse bliver mere og mere udbredt, og selv relativt små 

virksomheder har muligheder for at kunne arbejde med deres data på en analytisk måde. Derfor er 

revisor også nødt til at kunne håndtere dette, på alle slags kunder. Undersøgelsen deler sine 

hovedpunkter os i to grupper, fordele og forhindringer. 

4.5.1 Kvalitet 

Kvaliteten af det underbyggende materiale, som ligger til grund for revisors vurderinger, samt 

revisors professionelle skepsis, fremhæves som en fordel i undersøgelsen. De mener at der ligger en 

risiko i, at revisor kan være oversikker i sine vurderinger, og faktisk træffe forkerte beslutninger. 

De ser derfor ”Analytics” som en måde at kunne forbedre den overordnede kvalitet, når revisor skal 

træffe beslutninger. 

I denne forbindelse fremhæves også en øget kvalitet i forbindelse med tilsynskontroller, da revisor, 

efter forfatternes holdning, ikke er tilstrækkelig gode til at udføre substansanalytiske handlinger. 

Her kan dataanalyse være med til at sikre, at man får undersøgt populationen tilstrækkeligt, og 

finder de relevante outliers. 

Navnlig det at finde de relevante outliers, mener forfatterne også er en fordel. Dette kommer sig af, 

at ved at analysere fx hele populationen på én gang, kan man finde alle relevante outliers i en 

omgang. Dermed kan man vurdere sit antal af stikprøver ud fra antallet af outliers, og ikke på 

baggrund af en stikprøvetabel. Dette kunne betyde, at revisor skal tage færre stikprøver end ellers, 

og på en bedre oplyst grundlag. 

4.5.2 Forhindringer 

Forfatterne ser også en række forhindringer, som revisor er nødt til at behandle, hvis man skal 

kunne drage nytte af dataanalyse. Én af forhindringerne, vil være revisors egen modvillighed til at 



39 
 

adoptere nye teknologier og arbejdsprocesser. Anvendelse af dataanalyse i større omfang, kræver 

en investering fra revisionshusene. Fordelene er ikke endnu fuldt dokumenteret, hvorfor det kan 

være svært at sige præcist, hvilke forbedringer der kommer ud af investeringen. Forfatterne 

fremhæver dog, at dem som ikke adoptere denne nye teknologi, potentielt kan miste 

konkurrenceevne. 

Kompetencerne nævnes også som en forhindring. Det kræver andre kompetencer for at kunne 

forstå analyseprocesser, udvælge de korrekte data, indhente de korrekte data fra forskellige kilder, 

strukturere og anvende data, og ikke mindst kunne konkludere på data. Alt dette kræver en 

udvidelse af revisors kompetencer, hvilket man som revisionsvirksomhed, og ikke mindst branche, 

skal investere i. Forfatterne fremhæver også, at selve uddannelsen skal kunne bidrage til 

udviklingen af disse kompetencer, hvis revisor skal fortsætte med at kunne gøre sig relevant. 

Udover de to ovennævnte forhindringer, ser de også selve datakvaliteten som et problem. Det kan 

ifølge forfatterne være svært at finde tilstrækkelig gode data hos kunderne, og det stiller store krav 

til revisor for at kunne vurdere, om data kan anvendes. Der kan være mange systemer i spil, som 

kan forvirre og begrænse det data, som revisor ønsker. Herudover er der også det faktum, at ikke 

alle virksomheder ønsker at have deres data anvendt.  

Afslutningsvist fremhæver forfatterne også det faktum, at det udførte arbejde skal kunne være 

forenelig med de regulatoriske krav, som revisor er underlagt. Dette fremhæver forfatterne kan 

være besværligt, da ”Data Analytics” ikke endnu er beskrevet særlig mange steder, og man derfor 

skal arbejde lidt i blinde. Dette stiller selvfølgelig krav til revisors faglige kompetencer, men også 

deres evne til at kunne udfordre de eksisterende processer.  

4.6 Auditor skills in a changing business world 
Denne akademiske rapport arbejder med, hvordan revisors kompetencer kan blive udfordret (ICAS 

& FRC, 2016). Årsagen til dette lå i, at de så en øget organisatorisk og informativ kompleksitet på 

tværs af virksomheder og brancher. Deres konklusion er, at hvis revisorer skal kunne følge denne 

udvikling, er det nødvendigt at se overveje, hvorvidt de nuværende sammensætninger af 

revisionsteams, har de nødvendige kompetencer. Navnlig forudsætningen for, at revisor fortsat kan 

være en relevant rådgiver, er i deres søgelys. 

Undersøgelsen havde til formål at undersøge hvilken blanding af attributter, kompetencer, 

professionelle færdigheder og kvaliteter skal kombineres i en revision team for at kunne udføre en 

revision af høj kvalitet på en offentlig interessant revisionskunde i et moderne og komplekst globalt 

arbejdsmiljø.  

Undersøgelsen konkluderer, at revisor skal er nødt til at løfte tre væsentlige kompetencer hos 

revisor. Forretningsforståelse, teknologi og dataintegration, samt sociale kompetencer. 

Forretningsforståelse handler ifølge forfatterne om, at revisor har den nødvendige forståelse for 

virksomhedens processer, hvilken er et krav for, at revisor kan udføre en effektiv og tilstrækkelig 

revision. Særligt nyere medarbejdere med et lavere fagligt niveau er i risiko for, ikke at kunne opnå 

den tilstrækkelige forretningsforståelse. 
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Udover forretningsforståelse, fremhæver forfatterne også teknologiforståelse. Her omtales specielt 

dataanalyse, som et eksempel. Effektiv anvendelse af dataanalyse kræver særlige specialiserede 

kompetencer, hvis det skal kunne være medvirkende til at løfte kvaliteten i en revision. Forfatterne 

mener, at revisionsvirksomhederne typisk har medarbejdere, som har disse kompetencer. Det er 

dog en udfordring i, del at revisorer har de nødvendige kompetencer til at kunne identificere, 

hvornår de har behov for en specialist, samt kompetencerne, og viljen til, at kunne samarbejde med 

dataspecialister.  

Herudover fremhæver de også en række forhindringer i, at revisionsbranchen kan have svært ved 

at rekruttere de nødvendige kompetencer, i et marked hvor revisor potentielt kan ses som blivende 

mindre og mindre relevante. 
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Kapital 5: Intelligent automatisering 

Kapitlet giver en introduktion til intelligent automatisering, set i forhold til problemstillingens 

afgrænsning. Dette skal medvirke til en forståelse af intelligent automatisering, som er nødvendig 

for den efterfølgende analyse. 
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Kapital 5 Intelligent automatisering 

5.1 Introduktion til automatiserede processer 
Som jeg beskriver i indledningen, har ordet ”Robotics” haft flere betydningen igennem tiderne. Det 

er desuden et ord, som dækker over mange individuelle muligheder og fagtermer. Jeg vil derfor 

gerne bruge dette kapital på at beskrive, hvad der i forbindelse med denne analyse ligger i ordet, 

samt hvordan det kan anvendes. Min analyse fokuserer særligt på det man kalder ”intelligent 

automatisering”, som herunder kan deles på i følgende kategorier: 

Først generation Anden generation Tredje generation 
Robotic Process Automation Artificial Intelligence Deep Learning 
Regelbaserede intelligent 

automatisering, hvor robotten 

får opstillet et regelsæt, som 

den skal udføre opgaven på 

baggrund af.  

 

Designet til at imitere den 

menneskelige hjerne. Den kan 

på baggrund af eksempler blive 

mere effektiv til at udføre 

opgaven. 

”Deep Learning”, hvor robotten 

selv lærer hvordan opgaven 

skal udføres, uden at den 

nødvendigvis får det fortalt. 

Egen tilvirkning, inspireret af FSR, 2018 

Uanset generation, har robotterne reelt mulighed for at kunne udføre præcis de handlinger, som vi 

almindelige mennesker kan gøre på en computer. Herudover har den dog også muligheden for at 

kunne kombinere disse handlinger, med den store processorkraft som computeren har til rådighed, 

og anvende og behandle store mængder data. Meget hurtigere end almindelige mennesker, vel at 

mærke. Eksempler på de meste simple handlinger kunne være: 

• Åbne og læse e-mail 

• Aflæse scannede eller elektronisk genererede dokumenter, som fx pdf-filer eller faktura 

• Afkode, hente og strukturere data fra systemer og applikationer 

• Bearbejde struktureret data og indtaste dem i systemer eller applikationer 

Hvor den første generation af robotter, også kaldt ”Robotics Proces Automation” (Russell & Norvig, 

2003) er bygget op omkring regelsæt, er anden og tredje generation langt mere selvtænkende, og 

”lærer” ved at studere eksempler på korrekte og forkerte konklusioner. Denne form er det vi 

kender som også ”Artificial Intelligence” (Russell & Norvig, 2003), eller kunstig intelligens. 

5.1.1 Robotics Process Automation 

Det nærmeste vi kommer det vi i dag kan genkende som automatiserede processer, er ”Robotics 

Process Automation”. Dette er hvad der er beskrevet som første generation. De afstemninger de 

fleste virksomheder arbejder med i dag, er efter min erfaring typisk programmeret i Excel, Excel 

VBA, SQL, SAS m.fl. Disse programmeringer i applikationer kan udføre simple regelbaserede 

handlinger, på baggrund af direkte adgang til struktureret data. 

Hvor Robotics Process Automation adskiller sig er, at de er langt mere agile, både i 

afstemningsfasen, men også i behandlingen af datainput. Robotten er stadig bygget på 

prædefinerede regler, og er i den forstand ”dum”, da den ikke selv kan tænke. Hvor vi mennesker 
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måske kan se en logisk forklaring, og løsning, på en fejl, er robotten blot nødt til at konstatere fejlen, 

og gå videre. 

Mængden af kontroller og tjeks, som robotten kan udføre gør, at den kan behandle datainput langt 

hurtigere, og producere bedre dataoutput end en normal automatiseret proces. Herudover har 

robotten den klare fordel, at den kan interagere med system selv, hvorved den selv kan indhente de 

oplysninger, som den har brug for – helt uden hjælp fra en menneskelig kollega. 

Eksempler på hvad Robotics Process Automation kunne være er fx: 

• Afstemning af bankkonti mellem bogføring og bankoplysninger 

• Eksportering af data fra programmer ned i en underliggende database. 

• Strukturering af data til rapporteringsformål 

Det er dog vigtigt at huske, at en automatiseret proces, intelligent eller ej, kun kan agere på 

baggrund af kommandoer, givet af programmøren af robotten. Den er altså i den forstand på ingen 

måder ”klog”. 

5.1.2 Kunstig intelligens 

Begrebet vi i dag bruger som kunstig intelligens, stammer helt tilbage fra 1959. Her beskrev 

datalogen Arthur Samuel begrebet i relation til at lære en computer, at spille skak. Det var ikke et 

spørgsmål om at vise maskinen hvordan, men et spørgsmål om at lade maskinen observere, og på 

den måde selv lære og dekonstruere hvordan den skulle spille skak. Dette blev et af de første skridt 

imod en det han dengang kaldte ”Machine Learning”, og kunstig intelligens. Dette er hvad jeg vil 

beskrive som anden generation. 

Kunstig intelligens adskiller sig fra en Robotics Automation Proces ved, at programmøren ikke giver 

den en række regler og kontroller. Programmøren viser den eksempler på, hvad der er rigtigt og 

forkert. Herefter er det op til robotten selv at vurdere, hvorvidt det den opgældende opgave passer 

på et af eksemplerne, og drage en konklusion herpå. Robotten er derfor designet til at være mere 

klog end første generation i det, at den selv skal kunne foretage en vurdering og konklusion. 

Et eksempel på sådan en robot kommer Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte f.eks. med. 

Robotten ”arbejder” i revisionshusets ServiceDesk, hvor den scener mails fra medarbejdere, som 

har behov for hjælp. Robotten har så til formål at finde mails vedr. ansøgning om MasterCard. Hvis 

den gør, skal den sende ansøgningsblanket mv., til medarbejderen – helt uden at der har været en 

fysisk medarbejder inde over mailen. 

Det seneste år havde der været ca. 250 mails vedr. ansøgning om MasterCard. Ved en tærskelværdi, 

dvs. hvor sikker robotten skal være på, at mailen faktisk handler om emnet, på 50%, fandt robotten 

alle de mails, der havde været i løbet af året. Den fandt dog også yderligere 4, udover de 250, som 

den mente vedrører emnet. Skulle robotten ”kun” finde mails vedr. emnet, skulle tærsklen ned på 

82%, men hvor den så kun fandt 125 ud af de 250 mails.  
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5.1.3 Deep Learning 

Den tredje generation, Deep Learning, er en automatisering, som indlednings har fået superviseret 

læring, som det er tilfældet med den kunstige intelligens. Det som adskiller den er dog, at den 

efterfølgende selv lærer af sig selv og sine egne fejl. Dette betyder, at den udarbejder rutiner og 

regler for udførelse, som den indledende programmør ikke nødvendigvis har givet den. 

Denne generation kan anvendes til at udføre komplicerede analyser af data som alle former for 

tilknyttede elementer, som fx droner, kameraer, lyd, sproggenkendelse mv., som anses for at være 

ustruktureret. Via Deep Learning kan det selv analysere store mængder data, og vil kunne finde 

mønstre i data på egen hånd. Hermed vil den kunne tilgå en lang større mængde databaser og 

systemer, da robotten kan arbejde med ny og ikke nødvendigvis struktureret data. Det vil altså 

være muligt på baggrund af relativt simple kommandoer at kunne udføre store og komplekse 

analyser, på tværs af mange forskellige kilder og former for data. 

Et eksempel på en sådan selvlærende robot er fx Open AI. Dette er en non-profit-organisation, som 

arbejder med selvlærende robotter. I 2018 satte de sig for at skabe ”Open AI Five”5. På baggrund af 

et populært computerspil, DOTA 2, som anses for at være komplekst og svært at mestre, gav de en 

robot en simpel kommando: ”lær spillet og slå de bedste i verden”. På baggrund af række rammer, 

gik robotten i gang med at spille, og analyse hvilke strategier og kombinationer, som gav det bedste 

resultat. Den spillede herudover mit selv sig, men også menneskelige spillere. Interessant nok blev 

den så god, at den individuelt og i hold af 5, kunne slå nogle af de bedste spillere i verden (The 

Verge, 2018). Den tabte typisk den første runde, men lærte herefter af modstanderens strategi og 

adopterede det bedste modspil. 

  

                                                             
5 Hjemmeside: https://blog.openai.com/openai-five/  

https://blog.openai.com/openai-five/
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Kapital 6: Eksempel på automatisering 

Kapitlet har til formål at opstille et eksempel, for at kunne gennemgå den teoretiske opbygning af 

en simpel automatiseret proces, på baggrund af en eksisterende, manuelt tung revisionshandling. 
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Kapital 6 Eksempel på automatisering 

6.1 Introduktion til eksempel 
Jeg har nu gennemgået de fundamentale forhold vedrørende dokumentation af revisors arbejde, og 

kravene hertil. Herefter har jeg beskrevet indledningsvist hvordan intelligente automatiserede 

processer fungerer, samt hvilke indledende forhold der gør sig gældende. 

For at komme nærmere min analyse vil jeg derfor nu opstille et eksempel. Dette eksempel skal 

hjælpe mig i min analyse ved, at på baggrund af konkrete erfaringer, vil jeg kunne finde frem til de 

forhold, som revisor skal forholde sig til. 

I min analyse vil jeg tage udgangspunkt i et eksempel på en proces, som er relativt simpel. Selvom 

processen er simpel, er der stadig meget at vinde, ved at gøre den intelligent og automatiseret. 

Eksemplet kommer fra den virkelige verden, men er ikke endnu et fuldt implementeret værktøj. For 

at holde opgaven offentlig tilgængelig vil jeg kun drøfte principperne omkring modellen og ikke den 

præcise programmering af modellen. Den indeholder herudover ikke elementer af kunstig 

intelligens, og er derfor en udelukkende første generation-automatisering. 

Formålet af modellen er at kunne sammen holde virksomhedens registreringer af bank- og 

finansielle anlægsaktiver, med samme data fra deres eksterne bankforbindelser. Dette er en helt 

normal afstemning at have som en del af sine revisionshandlinger. Det er dog også meget ofte en 

meget manuel proces, som typisk sker meget manuelt. Derfor er kunne en automatisering af denne 

proces være meget relevant. 

6.2 Grundelementer i eksemplet 
Helt basalt er dette en revisionshandling, som revisor typisk altid vil foretage. Revisor indhenter 

virksomhedens registreringer af deres bankindeståender, samt eventuelle finansielle 

anlægsaktiver. Dette vil være fx obligations- og/eller aktiebeholdninger, finansielle derivater mv. 

Herefter indhenter revisor, som i henhold til ISA 505, en ekstern bekræftelse fra virksomhedens 

bankforbindelser. 

Disse to informationskilder afstemmer revisor, som en del af de planlagte revisionshandlinger. 

Årsagen til at denne handling er relevant at kigge på, set i forhold til automatisering af processer er, 

som tidligere beskrevet, at det er en meget manuel handling. 

6.3 Eksisterende revisionsproces 
Jeg har nu fastslået, hvorfor dette er en relevant revisionshandling at kigge på. Det er 

indledningsvist vigtigt at sætte sig ind i, præcis hvilke elementer processen indeholder. 

1. Som nævnt ovenfor indhenter revisor en opgørelse fra virksomheden over deres 

investeringsaktiver og likvide beholdninger. Dette vil typisk være et simpel udtræk fra 

kundens bogføringsregistreringer, eller hvis muligt, hvis virksomheden anvender et 

subsystem til deres registreringer, fx Portman eller SimCorp Dimension. 
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2. Revisor indhenter også kundens egen afstemning af henholdsvis bankindestående og 

finansielle anlægsaktiver. 

 

3. Revisor har herudover i forvejen hos virksomhedens bankforbindelser rekvireret en 

engagementsforespørgsel i henhold til ISA 505. Denne forespørgsel sker i henhold til den 

tidligere beskrevet udarbejde FSR-aftale mellem FSR og de finansielle institutter. Hvis 

virksomheden har flere bankforbindelser, skal dette ske særskilt for hver bankforbindelse. 

 

4. På baggrund af disse to input, foretager revisor en afstemning mellem de to 

oplysningsgrundlag. Dette sker typisk manuelt, dvs. ved at ”hakke af” på begge 

datagrundlag, manuelt for hver af positioner og bankkonti, typisk på fysisk papir.  

Afstemningen sker for investeringsaktiverne både nominelt, dvs. antal stk., samt på markedsværdi, 

dvs. den opgjorte værdi på den handlede børs. Sidst nævnte er selvfølgelig afhængig af, at papirerne 

handles på en børs. De likvide bankkonti sker på konto-niveau. Afstemningen sker på 

skæringskontoen for revisionen, hvilket typisk er d. 31. december. 

6.4 Udfordringer ved den nuværende proces 
Den nuværende proces for revisionshandlingen er en proces, som efter min egen mening, ikke har 

ændret sig synderligt de seneste år.  Som beskrevet i revisionsstandarderne, særligt ISA 505, skal 

revisor indhente og gøre brug af eksterne bekræftelser i så vidt omfang det er muligt. I denne 

revisionshandling anvender revisor netop ekstern dokumentation. Dette har dog sin begrænsning, 

da dette sker i henhold til en nuværende standard for engagementsbekræftelser fra FSR. Denne 

aftale giver kun mulighed for at modtage skriftlig bekræftelse, i fx pdf eller ved fysisk brev. Derfor 

skal et dataformat aftale særskilt med modparten. 

Hvis vi ser på revisionshandlingen i forhold til vores revisionsrisiko model, er der tale om en ret 

væsentlig revisionshandling, selvom kunderisikoen ikke er særlig høj. Derfor vil man typisk udføre 

substantive revisionshandlinger for at nedbringe risikoen, mod at foretage kontrolrevision. 

Den nuværende proces er ikke særlig effektiv. Den er meget manuel og tidskrævende. Der er 

mulighed for at kunne anvende data fra virksomheden, men revisor modtager ikke data fra den 

eksterne bankforbindelse. Revisor er derfor tvunget til at lave en manuel én-til-én afstemning. 

Dette foregår lavpraktisk ved at aflæse en værdi i datasættet fra virksomheden, og krydsreferere 

det med oplysningerne fra den eksterne bankforbindelse. Denne proces giver en forhøjet risiko for 

menneskelige fejl. 

Der kan i nogle tilfælde være tale om store mængder af data, hvilket eksponentielt øger risiko for 

menneskelige fejl. Det er derfor ikke uden grundlag, at det er relevant at kigge på automatiseringen 

af denne proces.  
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6.6 Data 

6.6.1 Kundedata 

Virksomheden skal kunne stille struktureret data over deres bankforbindelser og 

investeringsaktiver til rådighed for revisor. Hvis kunden ikke kan stille disse oplysninger til 

rådighed, er anvendelsen af robotten nyttesløst. 

Oplysninger skal være struktureret således, at det kan give de fuldstændig oplysninger revisor, har 

behov. Dette vil typisk som minimum være følgende: 

• Bankforbindelse og kontonummer hos bankforbindelsen 

• Indestående på bankkonto 

• Markedsidentifikation (ISIN-kode) på virksomhedens investeringsaktiver 

• Nominel antal ejede stk. 

• Markedskurs pr. opgørelsesdatoen fra en eksterne kursleverandør. 

Data skal leveres i et sådant format, at det er nemt for robotten at arbejde med. Dette kan fx være 

som et Microsoft Excel-ark, Microsoft Access-database eller lign.  

6.6.2 Ekstern bekræftelse 

Data som revisor indhenter fra den eksterne bankforbindelse, skal komme direkte fra selvsamme 

bankforbindelse. Revisor kan ikke, hvis de modtager det, anvende de data, som virksomheden selv 

modtager fra den eksterne bankforbindelse. Som beskrevet tidligere, er det i henhold til 

revisionsstandarderne påkrævet at revisor modtager dette uden om virksomheden selv. 

De data revisor modtager fra den eksterne forbindelse, skal være struktureret på samme måde, som 

oplysningerne fra virksomheden selv. Der er derfor behov for kontonummer, indestående, ISIN, 

nominelle stk. mv., som beskrevet i kapitel ovenfor. 

Oplysninger skal på nuværende tidspunkt rekvireret via FSR’s nuværende forespørgselsblanket, 

som ikke ligger op til levering af oplysningerne som data, men kun som en fysisk bekræftelse. Det er 

dog muligt at foretage individuelle aftaler med modparterne om fremsendelse af data. Det er vigtigt, 

at virksomheden ikke har kunne påvirke data fra den eksterne kilde, når det kommer elektronisk til 

revisor. Virksomheden må derfor ikke være en del af materialet leveret til revisor. 

6.7 Motorrummet 
Første opgave for robotten er at vurdere det datainput, som revisor leverer til den. Robotten er 

nødt til at få data i et struktureret format, hvorfor revisor i et omfang er den første kontrol i den 

automatiserede proces. I den første iteration vil robotten gøre brug af Robotics Process 

Automation. Det vil sige, at den ikke er i stand til at arbejde med ustruktureret data. Revisor er 

derfor selv nød til at opstille data for robotten, hvis det ikke allerede kommer i et genkendeligt 

format. Dette kunne gøres ved at revisor overføre data til en template, som robotten er 

programmeret til at kende. Dette vil være gældende for alle datasæt. 
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Herefter kan robotten nu gå i gang med kontrollen af fuldstændighed af data. Dette betyder, at 

robotten skal kontrollere unikke identifikationsnøgler fra henholdsvis virksomheden og de 

eksterne parter. Dette kunne fx være bankkontonummer eller ISIN-kode. 

Når robotten har konsolideret alle unikke identifikationsnøgler, kan den begynde at samle data i en 

template. Denne opstilling vil være en vask af data, således robotten kun har de oplysninger, som 

den skal anvende til sit arbejde. Opstilling sker simpelt ved, at robotten henter oplysningerne ind af 

begge kilder, og begynder at udfylde templaten med data. 

Efter at al data er opstilling, vil robotten gå i gang med at afstemme oplysningerne. Det er her, hvor 

den tidligere manuelle og tidskrævende proces lå for revisor. En manuel afstemning af fx bankkonti, 

hvad der for en revisor kunne tage timer, kan for robotten gøres på få minutter. Dette er selvom der 

kan være tale om store mængde data.  

Afslutningsvist skal denne afstemning præsenteres og dokumenteres. Dette gøres ved at robotten 

opstiller de forhold som den har identificeret, ”findings”, hvor der ikke var sammenhæng, og data 

ikke kunne afstemmes. På baggrund af denne præsentation, kan revisor så vurdere, hvorvidt 

eventuelle forskelle er store nok, til at revisor skal foretage sig yderligere.  

6.8 Kontroller i databehandling 
Robotten har en stringent og regelbaserede tilgang til sin opgave. Dette giver både fordele og 

ulemper. En af fordelene er, at robotten er ”dum nok” til, at hvis den bliver mødt at ustruktureret 

eller ugenkendelige data, vil den enten lukke ned, eller give er resultat, hvor der er fejl på stort set 

alle resultater.  

Har revisor derfor ikke struktureret data tilstrækkeligt, kommer robotten ikke engang i gang. 

Dermed er der også en forståelse fra revisor for, hvad robotten reelt kan arbejde med. Er data 

struktureret korrekt, skal robotten kontrollere en række ting. Som tidligere beskrevet, skal 

robotten sikrer fuldstændigheden af identifikationsnøgler, hvorved den sikrer, at alle data bliver 

behandlet, på tværs af alle datasæt, som indgår i afstemningen. 

Herudover skal robotten også kontrollere, at der ikke forekommer dubletter i data. Dette er ikke 

nødvendigvis enkelt, da der fx godt kan forekomme flere ISIN-koder, fordel over flere porteføljer. 

Robotten kan derfor ikke bare fjerne alle dubletter, da dette ikke nødvendigvis er en fejl. En måde 

robotten kan kontrollere dette på er, at den kan kontrollere flere elementer for hver linje. 

Herudover er der nødt til at være en række kontroller omkring kvaliteten af datainput. Som 

tidligere nævnt, handler det disse kontroller meget om datakvalitet. Hvis der kommer fejlagtige 

data ind i robotten, vil resultatet også blive af desto lavere kvalitet. Dette kunne fx være en forkert 

formatering eller fejlagtig brug af en template t. Enten vil robotten, som tidligere nævnt stoppe op 

og fejle, alternativt vil den komme ud med en lang række fejl. 

Der er også den risiko, at der kan komme en fejl ind i robotten, som manifestere sig i afstemningen. 

Dette vil sige, at hvis en fejl ikke bliver opdateret af kontrollerne i robotten, vil en fejl gå videre, med 

risiko for at den fejlagtig konkludere elementerne af afstemningen. 
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6.9 Konklusion på robottens arbejde 
Robotten har nu afsluttet den automatiserede proces. Revisionshandlingen er nu reelt udført, som 

var den blevet udført af en fysisk medarbejder. Data er blevet implementeret, og der er udført de 

nødvendige kontroller for at kunne sikre kvaliteten af data.  

Herefter har robotten foretaget en afstemning af datakilderne ned på det nødvendige 

detaljeringsniveau. Den har konkluderet på baggrund af data, hvilke elementer der kan afstemmes, 

og hvilke der ikke kan. Dette arbejde skal opstilles i en rapportering, som kan imødekomme de 

nødvendige krav til kvaliteten af arbejdet, og ikke mindst kunne dokumentere det behørigt. 

Selve dokumentationen af robotten vil være delt op i følgende komponenter: 

Rapportering 

En detaljeret opsummering af robottens afstemninger. Robotten skal indeholde en kort forklaring 

af hvad robotten har afstemt, samt hvilke differencer den eventuelt har fundet. Den skal 

struktureres således, at den indledningsvist kun præsenterer det som ikke kan afstemmes. I denne 

forbindelse skal den desuden kunne anvende revisors væsentlighedsniveau. Dvs. at den udover at 

identificere fejl, også kan fjerne fejl, som for revisor ikke er væsentlige. Dermed kan den også være 

behjælpelig med revisors vurdering af fejlene. 

Udover at indeholde de fejl, som robotten er kommet frem til, skal rapporteringen også vise den 

”totale afstemning”. Dvs. for at kunne lette dokumentationskravet, og muligheden for review af 

eventuelle tilsynsmyndigheder eller kvalitetskontrollanter. 

På baggrund af en synliggørelse af fejl, eller kaldt ”outliers”, kan revisor gå direkte til review af 

dataafstemning, i stedet for også at skulle fokusere på selve udarbejdelsen også. 

Formalisering af kompetencer 

For at robottens revisionshandling kan stå alene, er der nødt til at være en formalisering af 

robottens handlinger. Hvor den normale revisionshandling ville blive dokumenteret hele vejen 

igennem afstemningen, sker en del af afstemningen i robottens motorrum. Derfor skal der være en 

beskrivelse vedlagt robottens dokumentation. Denne beskrivelse skal indeholde robottens formål, 

hvad den udfører, kontrollerne som robotten udfører, samt hvordan den tager stilling til data. 

Herudover skal der også være en dokumentering af robottens uafhængighed, herunder hvordan 

sikkerheden omkring robotten er opretholdt. Dette værende it-sikkerheden hvor robotten reelt 

bliver eksekveret fra, samt sikkerheden i selve adgangen til robotten.  

Selve rapporteringen og formaliseringen af kompetencer vil jeg komme yderligere ind på i min 

analyse. 
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Kapital 7: Fordele og forhindringer 

Kapitlet indeholder en analyse af de fordele og forhindringer, som er relevante for revisors 

implementering af intelligent automatisering i revisionsprocessen. 
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Kapital 7 Fordele og forhindringer 
I de foregående kapitler har jeg kort gennemgået det teoretiske grundlag for revision, samt de 

undersøgelser, som allerede har behandlet emnet. Herudover har jeg gennemgået hvordan 

automatiserede processer fungerer, samt arbejdet med et eksempel på en simpel automatisering af 

en manuel revisionsproces. 

På baggrund af dette, vil jeg nu begynde at analysere min problemstilling. Som tidligere beskrevet 

er mit hovedformål med opgaven at undersøge, hvorfor revisor ikke i højere grad anvender 

intelligent automatisering til at udføre revisionshandlinger. I min litteraturgennemgang, samt i de 

interviews jeg har foretaget, har jeg identificeret en række fordele og forhindringer, som jeg gerne 

vil arbejde videre med. Indledningsvist til jeg gennemgå de identificerede fordele, hvorefter jeg vil 

kigge på forhindringerne ved automatisering, og afslutningsvist gennemgå, hvordan revisor kan 

arbejde med disse forhindringer.  

For at strukturere min gennemgang, har jeg valgt at dele fordele og forhindringer og i 

hovedgrupper, og vil udarbejde min analyse på baggrund af disse grupper. Disse grupper er som 

følgende: 

Fordele Forhindringer 

• Konkurrenceevne 

• Kvalitet af dokumenteret arbejde 

• Risikorettet fokus 

• Tidsmæssig placering 

• Kompetencer 

• Procesledelse 

• IT-Sikkerhed 

• Datakvalitet 

• Formalisering & dokumentation 

 

Det skal nævnes, at ovenstående orden ikke skal tage som en prioriteret rækkefølge af 

forhindringer. 

7.1 Fordele 
Det står klart, at fordelene ved automatisering kan være mange. Dette præsenteres både af de 

eksempler man kan finde på allerede på etablerede processer, og af de relevante analyser, som 

tidligere er udarbejdet. Automatisering, ud fra et bredere perspektiv, ser derfor ud til at være et 

drivende element i virksomheders fremtidige drift og konkurrenceevne. Spørgsmålet er dog så, 

hvorvidt intelligent automatisering også kan give fordele for revisorer? 

”Det giver altså en mulighed for at kunne servicere kunden på en helt anden måde. 

Potentialet i automatisering er enormt”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

7.1.1 Konkurrenceevne 

En fordel som der er stor enighed om, i de eksempler man kan finde på allerede automatiserede 

processer, er økonomiske besparelser ved implementeringen af automatisering. Disse besparelser 

kommer ved reduktion af de anvendte timer på en opgave, og dermed en lavere lønomkostning, 

fordi man kan flytte dele eller hele arbejdsbyrden over på en robot i stedet. 
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”… hvis vi på nogen måde som branche skal gøre os konkurrencedygtige og kunne leve 

med at kunne være attraktive overfor vores kunder, så bliver vi nødt til selv at 

demonstrere, at vi ikke er på et grønt ark og en blyant”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte. 

Konkurrenceevne for revisorer handler reelt set om to ting, nemlig produktivitet og effektivitet. 

Revisor er nødt til at være produktiv, da branchen de seneste år har været presset på 

revisionshonorarer. Dermed er det nødvendigt at have en høj grad af produktivitet, for at kunne 

være konkurrencedygtig. Herudover handler det som nævnt om effektivitet, som for revisor 

handler om kvalitet. Revisor er som nævnt underlagt regulatoriske krav, hvilket de er nødt til at 

overholde. En høj kvalitet er i stor grad en garanti for, at du kan overholde disse regulatoriske krav. 

Når man anskuer intelligent automatisering, set i forhold til revisionshandlinger, er det ikke en 

direkte faktor, som der lægges vægt på. Dette kan ses både i litteraturen, men også ud fra de 

personer, som jeg har interviewet. Heidi Brink-Olsens kommentar er et meget godt billede på dette, 

da hun ikke tror, at  

”… automatisering vil give en direkte økonomisk besparelse. Det vil dog give mulighed for at 

fokusere på vigtigere ting, hvilket der kun bliver større og større behov for”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte. 

Der danner sig derfor et billede af, at revisionsbranchen som sådan ikke går efter en reduktion af 

omkostningerne, men mere en fordeling af den tidsmæssige anvendelse. Ved anvendelse af 

intelligent automatisering kan tiden anvendt på manuelle arbejdsopgaver frigives og anvendes på 

andre ting, specielt på de mindre erfarende niveauer. Selvom der ikke ses en direkte økonomiske 

fordel, er det stadig en relevant ting for revisors konkurrenceevne, og forudsætningerne for at 

kunne takle det kvalitetsmæssige krav, som de bliver stillet overfor. 

Revisionsmarkedet er et marked under pres fra flere kanter. Et særligt område, når vi taler 

automatisering, er truslen af udefrakommende spillere på markedet, som FSR omtaler i deres 

”Digitaliseringsrapport” (FSR, 2018), og som Eskild Nørregaard Jakobsen også nævner, nemlig at 

automatisering 

”… giver så også nogle trusler, hvis vi ikke evner at tage det her teknologi til os og bruge det 

aktivt. For hvis vi ikke gør det, så er der altså også andre brancher, andre virksomhedstyper, 

som gør det her, og som måske meget specialiseret at tilbyde nogle ydelse”.  
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR. 

Her mener jeg ikke revisionsmarkedet som sådan, men markedet udover revision, hvor revisor 

også operere. Dette er ydelser som fx opstilling af regnskab, bogføring, skattemæssige assistance 

mv. Her mener flere, at der over de næste år vil komme nye spillere ind, som kan tage opgaver fra 

revisor, særligt fordi de kan stille en højere grad af specialisering og ikke mindst automatisering. 

Henrik Nyholm er også enig i dette og ser automatisering som værende  

”… et afgørende konkurrenceparameter og en afgørende forudsætning i forhold til at kunne 

fremadrettet sikre en højere grad af fuldstændighed i den revision der udføres”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 
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World Economic Forum anskuer også revisionsbranchen som værende på vej nedadgående, men 

områder som dataanalyse- og automatiseringsspecialister vil se en betydelig fremgang (World 

Economic Forum, 2018). Dette understøtter også, at revisors markedsandel på ikke-

revisionsopgaver vil blive presset i fremtiden. 

Meget tyder på, at automatisering er kommet for at blive. Uanset om revisor anvender det eller ej, 

vil det have en effekt på branchen i den kommende fremtid. Ved at indarbejde intelligent 

automatisering i sine revisionsprocesser, kan revisor fortsætte med at fastholde sin relevans 

overfor kunderne. Det åbner også for nye områder, som Eskild Nørregaard Jackobsen også nævner,  

”Det giver helt klart revisorbranchen ny luft og nye muligheder”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR. 

Hvis revisor derfor fortsat skal kunne være konkurrencedygtig, effektiv og kunne anvende de nye 

markedsområder, som intelligent automatisering kan åbne op for, skal der ske en implementering. 

En implementering, og ikke mindst en tidlig implementering vil gøre, at revisor kan være på forkant 

med teknologien og være konkurrencedygtig. 

7.1.2 Risikorettet fokus 

Når man i revisionsmæssig sammenhæng taler om værdifyldte områder, er det områder, som er 

særligt risikofyldte. Det er altså områder, hvor revisionsrisikoen er særlig høj. Automatisering kan 

derfor give revisor en mulighed for virkelig at kunne imødekomme de største risici. Allerede i 1984 

så Vasarhelyl fordelene i automatisering, og at de kan lede til at revisor kan håndtere stadig mere 

komplekse opgaver (Vasarhelyi, 1984). Dette giver altså anledning til, at revisor skal være særlig 

opmærksom, og ikke mindst fokusere sin tidsanvendelse herpå. Revisionen skal tilrettelægges 

således, at områderne med særlig høj revisionsrisiko, skal afdækkes mere end områder hvor 

revisionsrisikoen er mindre. 

Revisionsrisiko = Risiko for væsentlig fejl i regnskabet  

(iboende risiko x kontrolrisiko) x opdagelsesrisikoen 

Automatisering kan indirekte medvirke til, at der kommer et yderligere fokus på disse områder, 

hvor revisor har identificeret en højere risiko. Hvis der sker en reduktion af tiden anvendt på det 

mindre risikofyldte områder, typisk omfattet af meget manuelle og tidskrævende opgaver, vil der 

under alle omstændigheder bliver mere tid til at de mere risikofyldte områder. Det er et 

tilbagevendende punkt i litteraturen, og vil være hvordan revisor i fremtiden vil fortsætte med at 

have sin relevans.   

Mere tid til risikofyldte områder kan gøre, at revisor potentielt vil opdage mere i sin revision end 

ellers. Det kan også gøre, at revisor får bedre afdækket de mest risikofyldte områder. Dermed er der 

en indikation på, at den overordnede kvalitet af revisionen bliver forøget. Eskild Nørregaard 

Jakobsen er enige i dette, og forklarer at han tror vi  

”… får også noget mere effektivitet ind i arbejde – jeg tror ikke der kommer lavere priser”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR. 
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Dette er med til at mindske risikoen for, at revisor på et senere tidspunkt bliver udsat for eventuelle 

krav, som følge af mangelfuld eller dårlig revision. En risiko, som man må formode de fleste 

revisorer gerne vil nedsætte, da det kan have økonomiske konsekvenser. 

Dette ændret fokus kan dog lede til en ændring i arbejdsfordelingen på revisionsopgaverne. Hvor 

man som revisor tidligere kunne klare tingene selv, har man nu behov for andre kompetencer, som 

Henrik også nævner det, nemlig at  

”Man kunne måske også se, at hvis man fx går fra 10 til 8 mand på et revisionsteam, på grund af 

en øget automatisering, jamen så lur mig om de 2 er kommet over og sidde som it-revisorer i 

stedet”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

7.1.3 Kvalitet af dokumenteret arbejde 

Kvalitet kan være mange forskellige ting. Når vi taler om kvalitet i forbindelse med revisors arbejde, 

er det særligt med fokus på overholdelse af de regelsæt, som revisor skal følge. De internationale 

revisionsstandarder skal give en ramme for, hvad kvaliteten i revisionen bør være. Det stiller dog 

også stadig større krav til kvalitet, hvilket automatisering kan afhjælpe, som også Alles m.fl. 

fremhæver (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008). Ligeledes ser Manson m.fl. implementeringen af 

automatisering som en metode til at kunne styre kvaliteten af det udførte arbejde (Manson, 

McCartney & Sherer, 2000). Dermed kan de ledende revisorer få et værktøj til at sikre, at der sker 

en fornuftig implementering. 

Ser vi på parallellen over mod dataanalyse, som muligvis er en smule længere fremme end 

automatisering er, forventes der også at ses en overordnet kvalitetsforbedring (CPA, 2016). Det at 

revisor kan anvende og analysere på hele datagrundlag, vil give en bedre kvalitet. Flere 

revisionsvirksomheder arbejder allerede i høj grad med dataanalyse, hvorfor der også kunne være 

en formodning om, at automatisering ligeledes kunne give en øget kvalitet. Dette fremhæver Eskild 

Nørregaard Jakobsen også: 

”Navnlig på kvalitetssiden vil du se et løft samlet set.” 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Som tidligere beskrevet handler dette primært om, at revisor har evnet at kortlægge risici 

identificeret i forbindelse med revisionen, samt at handlingerne for at afdække disse er 

dokumenteret behørig. Som beskrevet tidligere, har jeg allerede kommenteret på hvordan revisor 

får mere mulighed for at kunne afdække risikofyldte områder. Udover dette er der dog også selve 

dokumentationsområdet.  

Gennemgående, fra eksemplerne i starten, tidligere undersøgelser, til konklusionerne i mine 

interviews er, at kvalitet vil blive forbedre. Det er derfor helt klart en fordel for revisor, som vil 

være af høj prioritet. Desto mere kvalitet der kan komme i det udførte arbejde, desto mere sikker 

kan revisor blive i sin påtegning. Denne kvalitet kommer dog på baggrund af flere forskellige ting. 

Fælles for disse er, at de alle er med til at mindske revisionsrisikoen, uanset det specifikke område. 
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Det skal dog også værd at nævne, at kontrolrevision bliver stadig mere kompleks (Alles, Kogan & 

Vasarhelyi, 2008) og dyr revisionsmetode. Her kan automatisering hjælper med at tage en ellers 

manuel og gentagende substansrevision, og gør den enkel og mere effektiv end kontrolrevisionen. 

7.1.3.1 Manuelt og gentagende arbejde 

Som tidligere nævnt, kan en automatisering med fordel ske på processer, som er karakteriseret 

manuelt, tidskrævende og gentagende. Risikoen ved særligt gentagende arbejdsprocesser er, at rent 

statistisk øger mange gentagelser risiko for, at der på et tidspunkt laves en fejl. Dette vil revisor 

helst undgå, da en fejl kan gøre, at revisor skal stå til ansvar for en ringe revision. 

En automatisering kan ikke kun nedbringe, men fuldstændig fjerne risikoen for fejl, som følge af 

gentagelser. Dette er relevant, da robotten afstemmer 100%, med samme konstante tilgang. 

Robotten vil udføre sin opgave på baggrund af en række regler. Forskellen til den fysiske 

medarbejder er, at robotten følger dette regelsæt hver eneste gang. Den bliver ikke træt, distraheret 

eller andet, som kunne svække dens opmærksomhed. Robotten vil altså gøre det på samme måde, 

hver gang. Arbejde vil altså blive mere præcist end hvis en fysisk medarbejder udførte samme 

handling. Dermed kan revisor eliminere en risikofaktor ved det manuelle, gentagende arbejde, og i 

stedet træde tilbage og analysere resultatet af robottens arbejde.  

En anden fordel i denne forbindelse vil være, at risikoen for at fejl bliver overset på grund af 

manglende faglige kompetencer nedsættes. Som nævnt tidligere, er det min erfaring, at det typisk 

er den mindst erfarende medarbejder, som udfører en meget manuel opgave. Der er en risiko for, at 

den medarbejder som sidder og udfører opgaven, ikke har den nødvendige faglige kompetence til at 

kunne identificere områder, som er forkert eller på anden måde kan øge risikoen. Der er også en 

risiko for, at dette ikke fanges i en efterfølgende review-proces. 

Dermed kan der være risiko for, at fejl ikke opdages. Dette kan robotten i sin automatiske proces 

eliminere. Robotten sørger for at udføre det manuelle og gentagende arbejde, hvorved 

medarbejdere kun skal have sit fokus på fejlene. 

7.1.3.2 Dokumentationskvalitet 

Mine undersøgelser og interviews konkluderer, at automatisering kan lede til en markant 

forbedring af kvaliteten af det dokumenterede arbejde. Virksomheder har, som Alles m.fl. 

fremhæver allerede store mængder data, som kan stilles til rådighed (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 

2008). Dermed er der i større grad mulighed for at kunne anvende automatisering i revisionen. De 

fremhæver også, at automatiseringen kan fremme kvaliteten af det udførte arbejde. Dette skyldes 

den regelbaserede tilgang, som ligger i selve den automatiske proces. Robotten vil altså udføre det 

samme stykke arbejde, og hvis revisor sørger for, at dens output og rapportering, om du vil, er 

behørigt, vil det lede til en forbedring af dokumentationen af den udførte handling.  

”Når det så er sagt, så tror jeg at vi kommer til at få et markant løft på kvalitetssiden 

af arbejdet. Det vil give os nogle redskaber til at kunne sikre en højere grad af 

konsistent i vores kvalitet”  
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 
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Dette kan bl.a. henvises til, at man i forbindelse med programmeringen og planlægningen af 

robotten har taget stilling til og formaliseret, præcis hvad robotten skal gøre. Dermed er dens 

arbejde allerede formaliseret på et højt niveau. Dokumentationen er allerede godkendt på forhånd, 

og vil ikke være genstand for fortolkning, faglige kompetencer mv., som det er resultatet hvis den 

udføres af en fysisk medarbejder. 

Som nævnt i det tidligere afsnit, er der altså ikke risiko for, at revisors arbejde ikke er tilstrækkeligt, 

som følge af manglende kompetencer eller en mangelfuld reviewproces. 

Dette forudsætter dog, at revisor har arbejde konsekvent med formaliseringen af processen, samt 

at output fra robotten er tilstrækkeligt dokumenteret. Det er nemlig vigtigt, at dokumentationen er 

af en kvalitet som gør, at en tredjemand med lignende kompetencer, kan forstå det dokumenterede 

arbejde.  

En anden forbedring af kvaliteten af det dokumenterede arbejde er, at der kan etableres et 

fuldstændigt revisionsspor fra input til output. Når revisor normalt udfører en revisionshandling, er 

det min erfaring, at det kan være en risiko for, at revisor ikke får behørig dokumenteret alle ting 

mod konklusionen af sin revisionshandling. Der kan altså være elementer i den vurdering, som 

leder til den endelige konklusion, som aldrig bliver dokumenteret i arbejdet. Dermed udsætter 

revisor sig selv for spørgsmål og i værste fald tvivl omkring grundlaget for konklusionen og det 

udførte arbejde. Dette er selvfølgelig noget, som revisor for alt i verden gerne vil undgå.  

For at imødekomme denne risiko, har man etableret en skarp review-proces, hvor intet udført 

arbejde ikke er set igennem af en mere kompetent kollega. Selv ved etablering af en skarp review-

proces, er der stadig risiko for, at arbejdet mangler dokumentering af centrale elementer i 

konklusionen. Ved en automatiseret proces, er denne risiko elimineret forudsat, at robotten er 

dokumenteret korrekt. Har revisor sørget for, at der ligger en fyldestgørende formulering, vil man 

sikre en godkendt revisionsdokumentation hver gang robotten anvendes. 

Man er også sikret, at der er et klart revisionsspor, hver gang robotten udfører en handling. 

Robotten kan kun gøre den handling, den er programmeret til. Man har derfor en vished om, præcis 

hvad robotten udfører. Fordi den er programmeret, har man også en fuldstændigt transaktionsspor 

på, hvad der er indgået i revisionshandling, og hvilke elementer der har ledt sig til revisors 

konklusion. Dette er selvfølgelig forudsat, at sikkerheden omkring robotten er på plads, som nævnt 

tidligere i kapitlet. 

En tredje risiko som elimineres, er risiko for at de forkerte data bliver anvendt. Det kunne være, at 

der blev anvendt et forkert sæt data, og at revisor, utilsigtet, formår at retfærdiggøre og 

dokumentere afstemningen af data, selvom det reelt er helt forkert. Dette kunne igen være på grund 

af manglende faglige kompetencer. Den risiko har robotten ikke. Afstemningen af data vil typisk 

forudsætte to forskellige sæt data, som oprinder fra forskellige kilder. Fordi robotten ikke er 

klogere end dens regelbaserede programmering, vil den meget simpelt gå helt i stå, hvis den bliver 

præsenteret for ét forkert datasæt, ud af de to datakilder. 

Man kan dermed sige, som også Thomas Lindberg nævner det, er robotten ”selvkontrollerende”. 

Hvis den får et kort sæt data, vil den enten gå helt i stå, og helt stoppe sit arbejde, eller den vil 
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rapportere om gennemgribende fejl i afstemningen af data. Det vil dermed være meget klar for 

revisor, at data ikke er anvendeligt, og man derfor skal tage stilling til resultatet af robotten. 

7.1.4 Tidsmæssig placering 

Revisor kan også bruge den automatiserede proces til at styre den tidsmæssige placering af en 

revision. Dette fremhæver Professor Miklos A. Vasarhelyi i hans analyse allerede tilbage 1984 

(Vasarhelyi, 1984). Ud fra min egen erfaring, vil man typisk udføre den del af revisionen som ligger 

efter regnskabsperioden er afsluttet, i et tidsmæssigt meget kort interval af dage, afhængig af 

virksomhedens størrelse. Tager vi igen udgangspunkt i mit eksempel, er den automatiske proces en 

afstemning af virksomhedens finansielle positioner.  

Oplysningerne omkring dette kommer typisk fra virksomhedens bankforbindelse kort efter at 

regnskabsåret er overstået, fx hvis vi tager udgangspunkt i et kalenderår, den første uge i januar, 

typisk også allerede d. 1. januar. Virksomheden vil selv have opgjort deres finansielle positioner 

kort tid herefter. Al data som skal anvendes, ligger altså klar allerede den første uge efter, at 

regnskabsåret er afsluttet. 

Revisionen planlægges dog ofte sådan, efter min egen erfaring, at man tager hul på arbejdet på det 

tidspunkt, hvor virksomheden er færdig al materiale nødvendigt for at gennemføre revisionen. Det 

kan altså være flere uger efter regnskabsåret udløb. Data nødvendige for afstemningen af de 

finansielle positioner har altså ligget stille i flere uger, indtil at alt andet materiale er klar, dvs. 

regnskabsudkast, ledelsesmæssige skøn mv. 

Da revisor typisk har travlt med mange kunder lige efter udgangen af en regnskabsperiode, er 

perioden planlagt med et højt, men kortvarigt, fokus på hver enkelt kunde. Dokumentationen af de 

finansielle positioner lader man derfor typisk vente. 

Med en automatiseret proces for afstemningen af de finansielle positioner, åbner det en mulighed 

for revisor til at kunne effektuere den tidsmæssige placering af revisionen. Da en anvendelse af 

robotten vil minimere revisors anvendt tid på handlingen, er der altså mulighed for at udføre 

arbejdet allerede kort efter regnskabsårets udløb. Hvis revisor planlægger en struktureret proces 

omkring indhentning af data fra revisionskunderne, kort efter regnskabsårets udløb, har revisor en 

mulighed for, på tværs af flere kunder samtidig, at afstemme alle finansielle positioner allerede 

indenfor kort tid. 

Med relativ få timers arbejde, sammenlignet med hvad processen tog ved en manuel udførelse, kan 

revisor afdække risici allerede kort efter regnskabsåret er udløbet. Det kan desuden gøres forud for 

hvornår revisionen ellers skal finde sted, hvor ved revisor har mere tid til den øvrige revision. Det 

er også min erfaring, at revisionerne typisk ikke går i gang før lidt inde i den efterfølgende 

regnskabsperiode, fordi virksomhederne skal færdiggøre al det materiale, som skal ligge til grund 

for den samlede revision. Dermed kan revisor effektivt udnytte dette tidsrum i starten af den 

efterfølgende periode, til allerede der at begynde at afdække risici. 
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7.2 Forhindringer 
Selvom der er relevante fordele for revisor ved implementering af automatisering, står det også 

klart, at revisor står overfor en række udfordringer. Der er en række særlige forudsætninger og 

krav til revisor, som ikke gør sig gældende i lignende grad for andre brancher. Derfor står revisor 

overfor særlige udfordringer, som skal håndteres specielt. 

7.2.1 Kompetencer 

Udvikling og implementering af automatisering anses af flere for at være uden for revisors normale 

fagkompetence. Revisor er fagspecialist indenfor revision og overholdelse af lovgivningen omkring 

revision. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og har derfor hovedkompetencerne 

indenfor at oprethold dette formål. Ved implementering af automatisering, vil revisors 

kompetencer bliver udfordret på andre områder, hvilket Manson m.fl. fremhæver som den største 

forhindring mod implementeringen af automatisering i revisionen (Manson, McCartney & Sherer, 

2000). 

Det er ikke anderledes end hvad man ser fra dataanalyse, som Audit Analytics Alert fremhæver. 

Revisors skal nemlig opnår særlige kompetencer for at kunne forstå analyseprocesser, udvælge de 

korrekte data, indhente de korrekte data fra forskellige kilder, strukturere og anvende data, og ikke 

mindst kunne konkludere på data. Dette vil efter min mening ikke være meget anderledes, når man 

ser over på automatisering. Dette er Henrik Nyholm ligeledes enig i: 

”Det er et unikt sæt kompetencer man skal have, for at kunne forstå automatisering”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Revisors egne kompetencer 

En ting som går igen i de undersøgelser, som jeg har kigget på fra tidligere, er revisors 

kompetencer. Her menes de kompetencer som revisor besidder, for netop af anvende 

automatisering i revisionsprocesserne. Dette bunder delvist i revisors it-faglige kundskaber, som 

allerede fremhæves i undersøgelsen fra 1984 (Vasarhelyi, 1984), hvor navnlig revisors manglende 

it-kompetencer fremhæves, men også revisors proces- og analytiske kompetencer. Fokus på disse 

kundskaber går igen i undersøgelsen fra 2008 (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008) af Miklos 

Vasarhelyi, som også fremhæver revisors manglende kompetencer indenfor automatisering. 

Kompetencerne som vil være relevante i forbindelse med anvendelse af intelligent automatisering, 

anser jeg for hovedsageligt at handle om it-forståelse, og en mere analytisk tilgang til løsning af 

processer. Det handler efter min mening om at have de rette værktøjer, og forståelse for hvordan 

disse kan arbejde sammen, hvor at kunne danne de nødvendige kompetencer. 

Problemstillingen ser ikke ud til at have ændret sig, hvis man kigger på mine respondenters svar på 

netop spørgsmålet omkring revisors kompetencer i forbindelse med anvendelse af automatisering. 

Dette understøttes også af ICAS’ undersøgelse fra 2016 som ligeledes fremhæver, at revisors 

kompetencer ikke tilstrækkeligt fremtidssikret (ICAS & FRC, 2016). Navnlig den nuværende 

revisionskandidatuddannelse bliver nævnt som værende en gennemgående udfordring, når det 

kommer til at give revisor de nødvendige kompetencer. Eskild Nørregaard Jakobsen fremhæver i 

forhold til uddannelsen, at  
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”… der er reelt ingenting i relation til revision og anvendelse af 

revisionsunderstøttende værktøjer. Det er i hvert fald noget af det, som er den vigtigste 

årsag”.  
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Dette fremhæver også Stuart Manson, Sean McCartney and Michael Sherer, at der er andre 

kompetencer, som revisor skal kunne udvikle for effektivt at kunne anvende automatisering 

(Manson, McCartney & Sherer, 2000). 

I denne forbindelse relevant at nævne, at man ikke blot kan tilføje elementer om automatisering og 

dataanalyse på revisionsuddannelsen. Hvis man skal det, er der noget andet, som er nødt til at blive 

fjernet, for at give plads til disse emner. Derfor er det en langt større diskussion, da der er flere med 

en holdning til, hvad man ikke bør fjerne fra studiet, end med en holdning om tilføjelse af fx 

automation og dataanalyse, 

Revisors egne kompetencer er vigtige i denne forbindelse, da det i sidste ende er revisor selv, som 

skal stå på mål for den revision, der er udført. Det er derfor nødvendigt, at revisor opnår en 

forståelse af selve programmeringen af robotten, i et tilstrækkeligt omfang til at kunne forstå, hvad 

den gør og hvordan. Dette er relevant på grund af to ting. For det første, fordi revisor skal lære at 

anvende automatisering. Dette fremhæver Thomas Lindberg ved at svare 

”… og på den måde få et flow i sagerne. Man skal altså være indstillet på fx at vente og arbejde 

med noget andet. Dette har nogle medarbejdere lidt svært ved”. 
- Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte 

For det andet er det vigtigt, da revisor skal kunne vurdere, hvorvidt robottens arbejde er dækkende 

for den revisionshandling, som den er blevet tildelt at udføre. Robotten kan ikke selv vurdere dette, 

hvorfor det er revisors ansvar at forstå anvendelsen af robottens arbejde. 

En anden faktor i revisors kompetencer vil også være, at jo mindre de kender til automatiseringen 

og selve processen gør, desto større er risikoen for, at medarbejderne ikke vil være modtagelige for 

den nye teknologi (Manson, McCartney & Sherer, 2000). Udvikler man en hurtigere og bedre 

løsning på en revisionshandling, som brugeren ikke ønsker at anvende, eller ikke forstå 

tilstrækkelig til at anvende, kommer der ingen fordele ud af den automatiserede proces. 

IT-faglige kompetencer 

Udviklingen af automatiserede processor er stadig en meget specialiseret proces. Det kræver et 

særligt sæt kompetencer, som er centreret omkring it-tekniske processer, herunder 

programmering og applikationskendskab. Dette er ikke kompetencer revisor besidder. Dette 

fremhæver Eskild Nørregaard Jakobsen som et problem, da det typisk er de mere erfarende, 

ledende revisorer, som skal træffe beslutningen omkring implementeringen af automatisering.  

”Selvom vi måske ikke burde sige det, men der er en endnu mindre teknologiforståelse, 

desto længere op vi kommer aldersmæssigt. Det er mange gange også her 

beslutningerne træffes”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 
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Der vil være behov for medarbejdere, som kan programmere disse værktøjer, samt håndtere det 

øgede krav til serverkapacitet, sikkerhed mv. Automatiseringen kan skaleres ud fra, hvor i høj grad 

revisionshuset ønsker at anvende det, men der er et minimumsniveau, som skal kunne opretholdes, 

for fx netop sikkerheden omkring automatiseringen. 

Disse udfordringer ser størst ud for de mindre revisionshuse, end for de helt store revisionshuse. 

Dette bygger jeg på, at man i de store revisionshuse, som det også kan ses af de tidligere frembragte 

eksempler, er meget langt med automatisering i deres konsulentafdelinger. De store revisionshuse 

sælger allerede mange opgaver på at være rigtig gode til automatisering. Dette er dog bare ikke 

kommet ind i selve revisionsforretningen endnu. Der eksisterer derfor kompetencer, som 

revisionsafdelingen kan trække på. 

Derfor vil der være en udfordring for mindre revisionshuse i at anskaffe de korrekte kompetencer 

til at udføre selve programmeringen. 

7.2.2 Procesledelse 

Det er muligt at identificere en generel forhindring i revisors implementering og håndtering af 

automatisering. Vasarhelyi fremhæver særligt Michael Hammers artikel fra 1990, ”Don’t Automate, 

Obligate” (Hammers, 1990). De fremhæver, at revisor har været plaget af mange store fejlslåede 

projekter, som giver en forudindtaget skepsis overfor nye projektet. Revisor har derfor en historisk 

ulempe i, at tiltroende til store projekter allerede fra starten er lav. Der er derfor ikke anden 

anledning end til at tro, at et automatiseringsprojekt vil se samme udfordringer. 

”… så tror jeg at der en hel kultur, der i forvejen har en tendens til at være låst i et 

paradigme, fx overgangen fra en substansrevisionsstrategi til en kontrolbaseret 

revisionsstrategi har vist sig at være en udfordring for nogle, og det her kommer ikke 

til at være anderledes”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Der skal derfor tages nogle helt særlige hensyn i forbindelse med overvejelserne om at indføre 

automatisering. Revisor er kendt for at være skepsis overfor nye teknologiske værktøjer (Alles, 

Kogan & Vasarhelyi, 2008). Automatisering er, som flere af respondenterne nævner, en af de store 

ændringer, revisionsbranchen vil se i den nærmeste fremtid. Heidi Brink-Olsen fremhæver det 

særligt ved 

”set i det perspektiv, så har vi virkelig brug for at kunne automatisere vores 

forretning”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Det kan derfor være vanskeligt at gå i gang med at indarbejde automatisering, i forretningen. Dette 

er i høj grad gældende, hvis man foretager gennemgribende ændringer tidligt i processen. 

Implementeringen skal, efter min vurdering, ses som læringsproces, hvor man også må være 

forbedret på, at der er et element af eksperimentering, og fejl vil være uundgåelig.  

Man tør simpelthen ikke fejle og det kommer man til i denne her proces, hvor man også 

skal have mulighed for at kunne eksperimentere – og det skal et tilsyn også kunne 
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acceptere”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Dette vil også kræve et mere langsigtet ledelsesfokus. Dette vil for revisorer være særligt 

problematisk for mange revisionsvirksomheder, som Eskild Nørregaard Jakobsen også fremhæver 

det,  

”Revisorbranchen er mange gange partnerskaber, og man er ikke altid så fokuseret på 

det langsigtet. Man optimerer mere kortsigtet”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Den kortsigtede strategi ligger i selve partnerskabets opbygning. Et partnermedlem får kun udbytte 

af sit partnerskab, i det tidsrum, hvor de er et partnermedlem. Man har derfor ikke et stort 

incitament for at tage økonomiske investeringer i den periode man er partnermedlem, hvis 

fordelene først kommer på et tidspunkt, hvor man ikke længere er det. Dermed kan, fx ældre 

partnermedlemmer, ikke se en ide i langsigtede investeringer, da det vil minimere deres 

økonomiske berigelse i deres partnerperiode.  

Hvis revisor skal kunne lykkes med implementering af automatisering, ligger der et procesarbejde 

og -ledelsesopgave. Dette er gældende, da revisor skal kunne kortlægge processer meget nøje, 

hvilket, efter min mening, kan være svært for den almindelige revisor at kunne håndtere. Dette 

fremhæver Alles m.fl. (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008) også. De fremhæver bl.a., at der kan opstå 

uoverensstemmelse mellem erfarende revisorer, hvordan en proces præcist skal udføres, og 

hvornår den er kvalitetsmæssigt tilstrækkeligt udført. Der er derfor et behov for et særligt fokus på 

selve processen. 

”Samarbejde kommer til at være nøglen, men også en af de store udfordringer”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

7.2.3 IT-sikkerhed 

En overgang til automatisering stiller krav til revisors processor. Hvis revisor ønsker at anvende 

revision, som en del af sine revisionshandlinger, stiller det relativt store krav til dokumentationen, 

men også forholdene omkring revisionsprocessen. Dette fremhæves af Vasarhelyl allerede i 1984 

(Vasarhelyi, 1984). Da automatiseringen bygger på en teknologisk løsning, ligger en stor del af 

dokumentationen derfor på IT. 

”Der hvor vi for alvor bliver udfordret som revisorer, er vores egne interne processor. 

Er vi gode nok til at teste dem, inden vi fx sætter dem i produktion. Der kunne jo være 

en risiko for, at man arbejdede lidt med bind for øjnene og tænke der er helt sikkert 

nogle som har kigget på det, på et tidspunkt”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Som Thomas Lindberg fremhæver, skal revisor også tage stilling til en lang række bagvedliggende 

faktorer, når vi bare taler automatisering. Dette er navnlig den teknologisk infrastruktur og 

governance, som skal være på plads for, at man kan anse robotterne virke i revisionen. Heidi Brink-

Olsen er enig i dette, og ser det som store krav til revisors interne processer, hvor hun uddyber 
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 ”det vil sige at det begynder at stille meget store krav til revisors egne interne 

kontroller. Der er ikke nogen tvivl om, at så længe vi taler om bearbejdning af data, og 

få det ud i den rigtige kontekst – den proces skal koges så meget ned, som vi 

overhovedet kan. Det behøver man ikke at være autoriseret revisor for at kunne”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Det er min analyse, at hvis revisionen skal kunne anvende automatisering, så stiller det, som flere 

også nævner det, krav til de interne processer. Disse krav er dog ikke meget anderledes, end hvad 

man ville stille op overfor kunder med it-afhængige systemer, som revisor i forvejen revidere. Som 

Heidi Brink-Olsen formulerer det, bør man  

”reelt anskue det, et langt stykke hen ad vejen, på samme måde, som man vil på en 

kundeopgave. Kravene vil under alle omstændigheder være meget de samme”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Dette åbner op for en It-gennemgang, som reelt bør blive udført at en It-revisor, som det ellers ville 

ved en kundeopgave. Dette er en klar indledende forhindring i anvendelsen, da hvis ikke revisor 

kan opnå tilstrækkelig sikkerhed om It-anvendelsen, kan robotterne ikke anvendes. Dette er Henrik 

enig i, og anser det som, at hvis  

”vi som it-revisorer skal ind kontrollere fx validitet og integritet, skal vi allerede 

indledningsvist i processen være meget skarpe på, hvordan vi gør det. Når man så har 

det på plads, kan man nemmere bruge det i hver revision”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

7.2.2.1 Infrastruktur 

Hvis man som revisor ønsker at anvende automatiserede processer, til at udføre 

revisionshandlinger, som eller ville blive udført af en ”fysisk” medarbejder, skal man sikre sig, at 

man har den nødvendige infrastruktur til at understøtte dette. 

Man kan anse det på samme måde, som hvis en revisor skulle foretage en IT-revision af en kunde. 

Her vil man, som tidligere gennemgået, have fokus på en række forhold, som skal være på plads for, 

at man kan, anvender robotten som en del af sin revisionsdokumentation. 

Disse forhold er primært infrastruktur, logisk sikkerhed og change management. De øvrige faktorer 

som er blevet gennemgået, fx fysisk sikkerhed og nødplaner, må det forventes at et revisionshus 

allerede har etableret behørigt, da de selv ligger inde med store mængder kundedata. 

At revisor har den nødvendige infrastruktur betyder, at der skal være et særligt setup, som 

robotterne kan køre på. Der skal altså være virtuelle maskinerne til rådighed, som robotten kan 

arbejde fra. Dette betyder, at der skal være serverkapacitet til rådighed. Herudover skal der også 

være etableret en klar adgangsprocedure for, hvordan robotterne kan tilgås, og ikke mindst var 

robotterne selv har adgang til at tilgå. 

7.2.2.2 Logisk sikkerhed 

Der skal foreligge et meget klar koncept for, hvad robotten må tilgå af arbejdsopgaver i sit virke. 

Dette er en klar gengående forhindring i revisors anvendelse af automatiserede processer. 
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Robotterne, som er programmeret til at udføre handlinger automatisk, skal have restriktioner for, 

hvad de skal tilgå og hvordan, præcis om en almindelig medarbejder ville. En robot bør, præcis om 

en medarbejder heller ikke burde, have administrator- eller superbrugeradgang, samt adgang som 

ikke vedrører deres arbejdsopgaver. 

Der skal derfor på lige fod med alle medarbejdere foretages en analyse af, hvilke arbejdsopgaver 

robotten skal have. Dette skal revisionshuset have på plads, før de kan sættes robotten til at 

foretage arbejdet på en automatiseret proces. 

Udover den logiske sikkerhed for robottens virke, skal der også være en logisk sikkerhed omkring, 

at hvem der må foretage ændringer til robotten. Robotten gør udelukkende hvad den får besked på, 

hvilket åbner muligheden for, at den kan foretage handlinger som er bevidst eller ubevidst forkerte, 

eller måske skadelige for revisionshuset på den ene eller anden måde. Derfor må alle ikke kunne 

ændre i deres instrukser, som robotten har fået. 

Som Thomas Lindberg fx fremhæver, så er der hos Deloitte kun meget få medarbejdere, som har 

den faktiske adgang til at kunne ændre i robotternes instrukser. Dette er etableret således, at der 

ikke sker ændringer til robotten, uden at der er nogle som kender til det. Netop processen omkring 

ændringer til robotten, skal igennem det man vil kalde ”change management”. 

7.2.2.3 Change Management 

Det må formodes, at der i et revisionshus, som selv har revisionsprogrammer af forskellige arter, er 

etableret en behørig change management-proces. Dette betyder, at der ikke sker ændringer til 

systemer eller programmer uden, at det har været teknisk og kontrolleret i en forudbestemt 

generel proces.  

Dette skal også være tilfældet for de automatiserede robotter. Så snart at en robot er udviklet, og 

der ligger en detaljeret beskrivelse af, præcis hvad robotten gør, skal ændringer til robotten 

kontrolleres meget nøje. Der er risikoen for, at en ændring i robottens instrukser vil gøre, at 

robotten foretager handlinger som er forkert, eller på anden måde giver udfordringer. Dette vil man 

selvfølgelig helst undgå. Derfor skal robotten være tilknyttet de normale change management-

processer, så dette undgås. 

7.2.4 Kvalitet 

Når jeg fremhæver kvalitet som en forhindring for revisors anvendelse af automatiserede 

processer, skal det mest af alt ses som et krav til kvalitet. Revisor er nødt til at have en relativ høj 

kvalitetsstandard, hvis anvendelsen skal kunne leve op til de forventninger og compliancekrav der 

stilles til revisor. Vasarhelyi går så langt, som at kalde automatisering afgørende for revisor 

foreløbige overholdelse af kvalitetskravene (Vasarhelyi, 1984).  

Det er i denne forbindelse særligt vigtigt, som Alles m.fl. fremhæver det, at revisionsstandarderne 

er it-fremmende, men ikke it-drevet (Alles, Kogan & Vasarhelyi, 2008) Derfor er der et endnu ej 

formaliseret område, hvor man ikke fra regulatorisk hold har fundet en holdning. Dette er Eskild 

Nørregaard Jakobsen også opmærksom på, og mener at  
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”revisorlovgivningen sagtens kan rumme de her ting, hvor vi i fremtiden vil revidere på 

en anderledes måde”.  
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Han er dog også opmærksom på, at revisionsstandarderne har svært ved at følge med i den 

teknologiske udvikling, og fremhæver at  

”vi skal også huske, at standarderne opdateres løbende, men det er meget tunge processer, og 

kan på mange måder slet ikke følge med i forhold til den teknologiske udvikling”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Revisor vil altså have en forhindring i at kunne sikre den nødvendige kvalitet i arbejde, set fra et 

regulatorisk synspunkt. Dette bliver særligt svært, når, som Eskild Nørregaard Jakobsen fremhæver 

det, er et regulatorisk synspunkt, som ikke er synkroniseret med virkeligheden. 

”man prøver jo i revisionshusene desperat at få revisionsmetodikken til både at passe 

til virksomheden, men også til revisionsstandarderne, og det bliver helt ærligt lidt 

forkvaklet, fordi man ikke tør læne sig helt ud over kanten”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

7.1.4.1 Datakvalitet 

Som tidligere beskrevet, og som fremhævet i mit eksempel, så er data en grundlæggende 

forudsætning for, at den automatiserede proces kan fungere. Men data kan dog ikke komme i 

hvilken som helst form. Der er nødt til at være visse kvalitetsmæssige krav til den data, som skal 

anvendes. 

”Resultatet er meget afhængigt af kvaliteten af data. Her er det afgørende, at vi får 

andre kompetencer ind”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

For det første, skal robotten kunne forstå data. Data skal altså være struktureret på en sådan vis, at 

robotten uden problemer, og på en kontinuerlig måde, anvender data ens hver gang. Dette kan løses 

på én af to måder. Enten skal robotten programmeres til at kunne forstå flere forskellige former for 

datasæt. Dette kan være en større udfordring, blot set ud fra, hvor mange forskellige måde på 

virksomhederne, men også deres eksterne partnere, kan opstille data på. Robotten handler kun ud 

fra en regelbaseret tilgang, hvorfor en eventuel agil tilgang til opsætningen af data vil gøre, at der 

skal være regler til at kunne takle stort set alle tænkelige scenarier. En anden måde kunne være at 

opstille krav til opbygningen af data, så ledes at robotten får tilnærmelsesvist, hvis ikke præcist, den 

samme opstilling af data hver gang. 

Revisor er altså nødt til at sikrer sig, at data bliver præsenteret for robotten på den samme måde, 

hver gang. Dette stille krav til, at revisor allerede inden data skal indhentes, har taget stilling til 

hvordan data skal være opstillet, fx via en struktureret template. Henrik formulerer det ved, at  

”der kommer altså til at ligge en del arbejde i sikring af kvaliteten af data. Det er ikke noget som 

gør det umuligt – det vil bare kræve noget ekstra arbejde og overvejelser”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 
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Dette stiller også krav til revisors kommunikation med kunden, og eventuelle eksterne partnere 

med kunden, om hvordan data skal leveres. 

7.1.4.2 Revisionskvalitet 

Den automatiserede proces, udført at robotten, skal udføre en handling, som revisor normalt ville 

udføre. Derfor er robotten reelt set underlagt de samme krav, som revisor ville være. Som det er 

beskrevet generelt på tværs af litteraturen og interview, vil den automatiserede proces i sig selv 

lede til en højere kvalitet, men når vi taler revisionskvalitet, er det selve dokumentationskravene. 

Disse krav, som fremstillet i ISA’erne, gennemgået tidligere i opgaven, skal være overholdt uanset 

om dokumentationen sker ved anvendelse af automatisering. Den grundlæggende faktor er, at en 

tredjemand med lignende faglige kompetencer, skal kunne forstå og gengive den udførte handling. 

Det regulatoriske grundlag, som vurderingen skal foretages på, er dog ikke nødvendigvis på niveau 

med, hvordan vi reelt kan komme til at arbejde, som Heidi Brink-Olsen også fremhæver,  

”så der er helt sikkert brug for, hvis ikke en omskrivning, så en genfortolkning af dem, set i 

forhold til hvordan vi arbejder nu”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Revisionshandlingen skal stadig have en tæt sammenhæng mellem revisionsrisikoen, og den 

planlagte revisionshandling. Derfor skal revisor i sin planlægning af revision beskrive, præcis i 

hvilken handling robotten anvendes, hvilken risiko den afdække og hvorfor. Under selve udførelsen 

er det desuden vigtigt, at der i revisionsfilen ligger det nødvendige for, at revisionshandling er 

dokumenteret behørigt. 

Herudover vil der også være et krav om, at forholdene rundt om anvendelsen af den automatiske 

proces, altså hele kontrolelementet i robotten, også skal dokumenteret på en tilstrækkelig måde. 

Det vil efter min holdning have en ark af selvrevision hvor revisor skal se robotten lidt udefra, fx 

som en anvendelse af en ekspert. 

7.2.5 Formalisering & dokumentation 

Når vi taler om, hvad en robot gør, kan man anskue dette på flere niveauer. Normalt, når revisor 

anvender en handling, lyder kravet, at det skal kunne ”forstås af en tredjemand med lignende 

faglige kompetencer”. Men som det også er beskrevet tidligere, har revisor i langt de fleste tilfælde 

ikke et omfattende kendskab til den præcise programmering af robotten. Det vil typisk være på et 

overordnet niveau, hvorved revisor forstår hvilke handlinger robotten udfører. Derfor er der en 

udfordring i at kunne kommunikere robotten forståeligt, men også detaljeret. Reelt vil ”en 

tredjemand med lignende faglige kompetencer” efter min analyse faktisk være 2 forskellige 

personer. Denne ene vil være en revisor, som skal kunne forstå robottens handlinger overordnet, 

hvor den anden vil være en programmør, som kan opnå en meget detaljeret og tekniske forståelser 

af robotten. 

Da revisionshandlinger typisk ikke er særlig formaliserede, er de typisk et produkt af mange års 

erfaringer og subjektivitet. Der er altså en risiko for, at der kan være forskellige på, hvordan 

revisorer opfatter en revisionshandling for at være afdækkende for revisionsrisikoen. En revisor 
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vurderer en handling skal udføres på én måde, mens en revisor med samme kompetencer, kan 

vurdere at en handling skal udføres på en anden måde. 

Dette skaber en forhindring for revisor. For at kunne dokumentere den automatiserede proces, skal 

revisor, i detaljer, beskrive hvad denne robot gør. Der er dog den risiko, at den fortolkning revisor 

har af revisionshandlingen, ikke nødvendigvis vil være den samme, som tredjemand ville have. 

Automatiseringen er en meget stringent og regelbaseret proces, mens mange revisionshandling 

ikke vil være. Det er også ofte, som jeg selv erfarer, at en revisionshandling kan udvikle sig 

undervejs i udførelsen, afhængig af eventuelle nye forhold eller forhindring. 

Revisor skal altså nøje overveje, hvordan formuleringen af robotten bliver præsenteret. 

Programmering af en robot vil derfor, med stor sandsynlighed, ikke være noget som lille gruppe 

medarbejdere aftaler og eksekvere. Det vil, som også Thomas Lindberg fremhæver, være en  

”… fælles proces mellem revisionsforretningen, programmører, faglige afdelinger og it-

revisorer”. 
- Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte  

Det er med andre ord en opgave på tværs af mange afdelinger i et revisionshus, og som kan risikere 

at involvere mange personer.  
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Kapital 8: Nedbryde forhindringer 

Kapitlet indeholder en analyse af, hvad revisor kan gøre for at nedbryde de forhindringer der er 

identificeret, således at intelligent automatisering kan implementeres og anvendes succesfuldt. 

 

  



69 
 

Kapital 8 Nedbryde forhindringer 
Jeg kan i min analyse fastslå, at der er relevante fordele for revisor ved anvendelse af 

automatisering. Nogle af mine respondenter mener endda, at det vil være afgørende for revisors 

konkurrenceevne fremadrettet. Som min analyse også fastslår, så er der en række forhindringer, 

som revisor skal arbejde med. Det er derfor også relevant at kigge på, hvad revisor så faktisk kan 

gøre, for at arbejde og forhåbentligt nedbryde disse forhindringer. 

Hovedområderne er dog stadig de samme, som er identificeret som forhindringer. 

8.1 Kompetencer 
Der er et klar billede af, at revisors kompetencer kan blive en forhindring. Den typiske generiske 

revisor har efter min mening, og hvilket mine interviews også bekræfter, besidder ikke de 

nødvendige kompetencer til at kunne implementere automatisering effektivt. Heidi Brink-Olsen 

formulerer det også ved  

”vi har desværre svært ved at se mulighederne i dette her. Så der er brug for andre kræfter, som 

måske slet ikke har en revisionsmæssig baggrund”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Revisorer har historisk, som Heidi Brink-Olsen fremhæver det, været rigtig dårlige til at involvere 

andres arbejde i revisionen. Hun fremhæver også specifikt samarbejde med IT-revisorer, hvor 

revisor har været historisk dårlige til at anvende samarbejdet effektivt. Et samarbejde ses mest som 

et ”hands off”-samarbejde, hvor revisor skal have udliciteret en opgave. Dette faktum bekræftes 

også af Henrik Nyholm. 

Hvis revisor skal kunne implementere og anvende automatisering effektivt, skal revisor erkende, at 

der er behov for en udvidelse af revisors egne kompetencer, samt en accept af, at revisor har behov 

at samarbejde med individer med andre kompetencer end revisors egne kernekompetencer. 

Det er vigtigt at pointere, at revisor har et krav om at kunne opnå en forståelse for virksomheden 

processer, for at kunne udføre en effektiv og tilstrækkelig revision. Anvender virksomheden 

processer og værktøjer, som revisor ikke formår at kunne forstå, og arbejde sammen med, kan det 

gøre dette særledes svært. Dette fremhæves også af ICAS’ undersøgelse (ICAS & FRC, 2016). 

Dette vil netop kræve personer med andre kompetencer, hvis det skal lykkes. Dette kunne fx være 

en innovationsteknisk person, som har kompetencer indenfor anvendelse og implementering af 

innovative løsninger, de tekniske forudsætninger for at kunne forstå dem, og som ikke mindst får 

en afgørende hovedpart i implementeringsprocessen.  

De kompetencemæssige forudsætninger og faglige indsigt det kræver at besidde en 

statsautorisation er markante. Det er derfor svært at bede en revisor om også at besidde de 

nødvendige kompetencer for implementeringen af automatisering.  

”Der skal en stor bagage med, for at mønstre at være revisor, så derfor vil det være 

relevant at se på sammensætningen af kompetencer. Det er også derfor, at jeg tror det 
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er svært for revisor at mønstre store innovative projekter”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Det er svært at rumme kompetencerne, og revisors fokus vil ligge på andre ting, fx omsætning, 

kundeforhold mv., hvor de bliver belønnet. Gives implementeringen til en revisor, vil der derfor 

ligge en forankret forhindring. 

”Revision er relativt bredt i forvejen, så man skal kunne være i stand til at samarbejde 

med andre”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

De manglende kompetencer hos revisor kan også hænge sammen med, at revisor er ”gammeldags”, 

som Heidi Brink-Olsen formulerer det. Der ligger en selvforstærkende effekt i forestillingen om, at 

revisor er gammeldags og grå, og anvender de samme handlinger, som man altid har gjort. En lang 

række af de største revisionshuse har de nødvendige kompetencer meget på tæt. Dette har de, da 

der typisk finde konsulentafdelinger, hvor man netop arbejder med automatisering at processer for 

kunder, som det også kan ses af de indledende eksempler. Det kunne derfor være oplagt at inddrage 

deres kompetencer. 

Der skal derfor kigges på den sammensætning man har på et revisionsteam. Hvor man tidligere, 

også efter min egen erfaring, har haft et centralt revisionsteam, mens It-revisor har været anset 

som et nødvendigt unde, skal man nu til at ændre sin tankegang. Dette bekræfter Henrik Nyholm 

også i sit virke som It-revisor, og konkluderer, at  

”det at åbne op for, at der er andre som kan bidrage til min revision, og i virkeligheden måske 

effektivisere den på en måde, som jeg kan få rigtig meget værdi af – men jeg forstår ikke helt 

hvordan – den er svært hos mange”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Revisionsteamet skal være langt bredere, da man skal have alle kompetencer ind. Heidi Brink-Olsen 

fremhæver også dette, og at  

”man bør i det hele taget, både på uddannelsen, men også i praksis, revurdere hvordan 

et revisionsteam skal sammensættes”. 
 - Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Henrik Nyholm er enig, og mener at  

”der vil være en øget nødvendighed af, at man sætter sig sammen, de forskellige 

kompetencer på teamet, i højere grad end man allerede nu gør”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Man skal altså ændre sin tilgang til sammensætningen af et revisionsteam. Man bør acceptere, at en 

revision ikke længere kan være effektiv, hvis revisionsteamet kun består af almindelige revisorer. 

Der er også et behov for innovationstekniske specialister og It-revisorer – meget tættere på end 

man tidligere har haft det. 
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8.2 Procesledelse 
Som beskrevet tidligere i min analyse, er revisor nødt til at inddrage andre kompetencer, som skal 

forangres tæt på revisionen, men hos personer som ikke nødvendigvis indgår direkte i revisionen, 

eller i det mindst ikke være ansvarlig for den samlede revision. Hvis dette kan være tilfældet, vil det 

også bevirke, at der kan være det nødvendige fokus på ledelsen af selve processen for 

implementeringen af automatisering i revisionen. 

Som flere også har beskrevet, så har revisor ikke fokus eller tid nok, til at kunne fokusere på en 

effektiv implementering af automatisering. Denne opgave skal altså forangres et andet sted. Det 

skal også fremhæves, at procesledelse kan være en tidskrævende opgave, som revisor tidligere har 

fejlet i forbindelse med implementering af store projekter.  

En simpel, men helt essentielt forhindring er altså procesledelse. Hvis revisor påtænker at anvende 

automatisering i revisionen, så viser min analyse, at det er nødvendigt at inddrage andre 

kompetencer, og ikke mindst overdrage ansvaret for en del af procesledelsen til personer med disse 

kompetencer. Der viser sig et mønster af, at jo større ansvar revisor tager for implementeringen af 

teknologiske løsninger, desto større er risikoen for at det vil fejle. Som flere af mine respondenter 

fremhæver, at automatisering vil blive et konkurrenceparameter i fremtidens revision, hvorfor det 

er behov for meget effektiv og konsistent procesledelse. 

”at man fx kigger på en proces, og så siger folk ”det kan robotten aldrig finde ud af. 

Man er altså nødt til at kigge på automatisering af dele af processen, fx den midterste 

tredje del”. 
- Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte 

En anden vigtig pointe i forbindelse med implementeringen vil være, at revisor skal være meget 

bevist om omfanget af implementeringen. Som jeg beskrev i mit afsnit omkring forhindringer, vil 

man med meget stor sandsynlig møde modstand mod implementeringen af automatisering. Dette 

kan primært henledes til en manglende forståelse for, hvad det egentlig kan gøre for 

effektiviseringen af revisionen. For at kunne imødekomme denne forhindring, skal 

implementeringen ske med omtanke. Det er vigtigt, at det sættes ind på at se på de meste enkelte 

manuelle og gentagne opgaver, og starte med at konvertere disse processer. Dermed kan man nå et 

godt eksempel på en proces, som faktisk kan virke, hvilket kan opnå for yderligere konverteringen. 

Som Thomas Lindberg fx fremhæver, er  

”det [automatisering] er mere en måske A-D-løsning indledningsvist, og så kan man 

arbejde videre derfra”.  
- Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte 

Kan man nemlig se på den nemmeste del af processen at konvertere, fx midterste tredjedel, kan 

man få taget hul på implementeringen. Kan man dette, vil man via øvelse og brug opnå en større 

erfaring i brugen, men ikke mindst også en bedre forståelse for automatisering. Dette vil iflg. 

Thomas Lindberg åbner op for yderligere konvertering af processer.  
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8.3 IT-sikkerhed 
Udover at revisor skal inddrage kompetencer i forhold til innovation og automatisering, er det også 

nødvendigt at have et tæt samarbejde med it-revisor. Som nævnt ligger der en forhindring i selve 

det systemmæssige setup omkring anvendelse af automatisering. Det kan ikke være en revisor, som 

drifter en robot lokalt på sin computer. For at kunne sikre den nødvendige og kvalitet omkring 

robotten, er man nødt til at håndtere dette fra centralt hold. 

”Det næste store vil præcis være overvejelserne omkring, hvordan man så skaber den 

nødvendige comfort omkring robotterne. Her er revisor helt klart nødt til at smage sin 

egen medicin”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Denne forhindring kan kun imødekommes, hvis revisor, som Heidi ordsætter det ”smage sin egen 

medicin”. Med dette forstås, at revisor er nødt til at udsætte sig selv for en It-revision. De samme 

forhold som revisor normalt vil tage i betragtning, når en kundes anvendelse af It skal vurderes, 

skal revisor udsættes sig selv for, når det kommer til sikkerheden omkring automatisering.  

Hvis man skal kunne anvende robotter og intelligent automatisering i revisionen, er det vigtigt at 

dette driftes centralt. Årsagen til dette er, at revisor skal kunne sikre den nødvendige kvalitet. Dette 

sker bl.a. ved, at kvaliteten er godkendt af de teoretiske og fagansvarlige i revisionshuset. Dette 

bliver meget svært, hvis det er enkelte personer, som fx drifter det fra deres lokale maskiner. 

Når forankringen så sker centralt, er det også nemmere at foretage en reel it-revision. Dette 

involverer elementerne navnlig omkring logisk sikkerhed, driftssikkerhed og change management. 

Disse elementer er nemlig helt essentielle, når vi kommer til selve kvaliteten af dokumentationen, 

som er udført at robotten. 

”Man åbner reelt set op for at kunne lave en fuld It-revision på et værktøj, for at kunne 

opnå den tilstrækkelige overbevisning”. 
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Dette er muligvis ikke det første revisor vil overveje, når man begynder at eksperimentere med 

automatisering. Man kunne have en situation, hvor man lave små lukkede projekter, hvor kun få er 

involveret. Dette er ikke et problem, men hvis robotten skal kunne anvendes i en revision, selvom 

det kun er få, er det min vurdering, at det stiller de samme krav, som hvis man vil rulle det ud på en 

større skala. Henrik Nyholm identificerer det som en  

”en meget klassisk ting, at man anvender værktøjer, og så er det først senere hen, at 

man begynder at reflektere på fx change management og brugerrettigheder”.  
- Henrik Nyholm, It-revisor, Deloitte 

Det er derfor vigtigt, at man allerede ved eksperimentering af små automatiseringen, sætter krav til 

sikkerhed, change management mv., for at kunne sikre den nødvendige kvalitet. 
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8.4 Kvalitet 

8.4.1 Datakvalitet 

Som jeg også drøftede under mit eksempel på automatisering, ligger der en meget tidlig, men 

problematisk forhindring mod anvendelsen af automatisering. Dette er kvaliteten af de data, som 

robotten skal anvende. Som tidligere omtalt, så er robotten meget simpel, som Thomas Lindberg 

fortolker det, er ”robotten dum og gør kun hvad den får besked på”. Kvaliteten af data er derfor 

afgørende. 

Som der er flere som nævner, så kommer data i meget forskellige former, på tværs af et utal af 

systemer. Der er derfor behov for en meget snæver tilgang til hvordan data skal struktureres. Som 

Thomas Lindberg kommenterer det, er der et behov for at forenkle data på en måde således, at man 

får samme opstilling og form på data hver gang. Dette kan løses ved at ensarte datainput til 

robotten. Man kunne anskue muligheden at få et ensartet udtræk fra de forskellige systemer. Dette 

er dog efter min mening urealistisk, da der, selv indenfor hvad det tidligere eksempel ville gøre 

brug af, en lang række forskellige systemer, med et endnu større antal forskellige rapporter og 

udtræk.  

”En virkelig vigtig del af en revision er at vi fremadrettet vil være i stand til, nemt at 

indhente data fra kunden, og nemt kunne bearbejde dem.”  
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Et alternativ vil derfor være at udarbejde skabeloner til datainput. Dette vil sige en skabelon, som 

data kan struktureres i, hvorved man kan sikre den nødvendige kvalitet. Som jeg gennemgår i mit 

eksempel på en simpel automatiseret proces, kunne dette være inddeling i fx kontoidentifikation, 

saldo, valuta, ISIN-nr., beholdning, markedskurs osv. Kan man strukturere data på samme måde 

hver gang, vil robotten altid arbejde ud fra det samme udgangspunkt, og dermed skabe den 

nødvendige konsistent i det udførte arbejde. 

Dette kommer dog ikke uden andre udfordringer. Ved ikke at kunne anvende de ”originale” data fra 

systemerne, indføres der et filter, som kan forværre kvaliteten af data. Dette sker ved, at revisor 

skal fortolke de korrekte data fra det originale data over i skabelonen. Her opstår en risiko for, at 

revisor ikke formår at overføre data over i skabelonen. Dermed kan revisor risikere at forringe 

kvaliteten væsentligt. 

En løsning på denne udfordring i mit eksempel, kunne man overveje hvordan man samarbejder 

med fx eksterne parter. Ud fra mit eksempel anvendes der materiale fra pengeinstitutter mv., som 

sker via den nuværende aftale mellem FSR og Finans Danmark, udarbejdet i 1992. Hvis man 

arbejdede med at få denne aftale lavet om, så leveringen af data var så naturligt, som den 

svarblanket vi allerede kender. Dette mener Eskild Nørregaard Jakobsen fra FSR også kunne være 

en fordel. Han fremhæver, at  

”der er derfor et win for begge parter i at kunne få det her mere digitalt og strømlinet. 

Man kunne måske komme så langt, at bankerne bare sender oplysningerne, i stedet for 

revisor skal trække dem”.  
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 
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Han mener endda, at dette kunne blive en realitet, og pointerer at han tror  

”sagtens at man kunne komme igennem med ændringer, som kunne gøre det her 

muligt – det vil være et oplagt område”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

8.4.2 Revisionskvalitet 

Som tidligere beskrevet, er der en vis usikkerhed, eller i hvert fald uenighed om, hvorvidt 

automatisering kan finde sted under de nuværende revisionsstandarder. Der er dog enighed om, at 

de nuværende standarder ikke specifikt understøtter den nuværende innovation, men at de til 

gengæld heller ikke er en direkte hindring mod anvendelsen af fx automatisering. 

”Grundlæggende er det min forståelse, at de [Revisortilsynet] egentlig har en positiv 

tilgang til det, og kan godt se behovet for, at revisor eksperimenterer og bruger de her 

værktøjer.” 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Der er dog en tildens til, at revisor typisk er meget snæversynet, når det kommer til kvalitet. 

Årsagen til dette skal muligvis findes i det faktum, at en fejl i et regnskab kan straffes økonomisk 

eller værre. Der skal derfor være en forudgående klar forståelse for, at der vil være behov for 

eksperimentering. Ved eksperimentering menes, at der skal sættes kræfter ind i automatisering, 

men at man kan kunne rulle de automatiske handlinger tilbage, og tage dem manuelt, hvis det ikke 

er muligt at opnå den nødvendige kvalitet. Heidi Brink-Olsen fremhæver også, at  

”revisor er meget fikseret på, at tingene skal være rigtig, gerne første gang. Der er man 

nødt til at acceptere, at hvis man skal arbejde med automatisering, så vil der være 

eksperimenter, og man vil lave fejl. Det skal der være en forståelse for, ikke kun internt, 

men også fra fx tilsynsmyndigheder”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Det ligger altså også et behov for at indgå i en aktiv dialog på tværs af revisionshusene, FSR og 

Revisortilsynet. Heidi Brink-Olsen fremhæver også i den forbindelse at  

”dybest set burde man kunne køre en form for prøvesager, hvis man skulle noget af det 

her til livs”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

Dette er muligvis en noget større opgave, hvorfor revisor er nødt til at ture læne sig ud af sin 

”comfort zone”, og tuer eksperimentere.  

Der ligger derfor også et stort behov for en løbende tæt dialog med faglige kompetencer 

medarbejdere, eller direkte faglige ansvarlige i revisionsvirksomhederne. Disse skal være med 

meget tæt på for at sikre, at man kan have den korrekte revisionskvalitet, og at der er en øge 

sandsynlighed for, at det vil kunne blive godkendt til anvendelse i dokumentationssammenhæng. 
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8.5 Formalisering & dokumentation 
Det er vigtigt, at når man beslutter sig for at anvende automatisering, skal man tænke over hvordan 

man vil dokumentere robotten. Dette kan primært deles op i selve den revisionsmæssige 

dokumentation, den detaljerede beskrivelse af robotten, samt konklusionerne på It-revisionen. 

”… 2 forskellige dokumenter, hvor vi har vores PDD (Proces Design Document) som det 

ene dokument. Dette er et meget detaljeret og langt dokument. Dette vil typisk være en 

programmør, som vil kunne tyde det. Vi har herudover også et mere opsummerede 

dokument til revisionen, på et forståeligt sprog, som kan indgå i selve 

dokumentationen”. 
- Thomas Lindberg, Head of Robotics, Deloitte 

8.5.1 Revisionsdokumentation 

Det helt overordnede krav til revisionsdokumentationen er, at arbejdet er afdækkende for 

revisionsrisikoen, og at det kan dokumenteres udført. Sidstnævnte kræver bl.a., at det skal kunne 

forstås af en tredjemand med lignende revisionsmæssig baggrund. Her er der et behov for 

procesbeskrivelse, på helt overordnet niveau, at forklare hvad robotten skal kunne, og hvad den 

faktisk gør. 

Dokumentationen skal udover at forklare, hvilken proces robotten gennemgår, over kunne 

dokumentere datainput og dataoutput. Alt dette kunne godt lavet i ét og samme dokument, men det 

er min analyse at det er vigtigt, det bliver anset særskilt. Datainput skal omhandle, hvordan revisor 

har indhentet og evt. standardiseret datainput. Samme krav som normalt vil gøre sig gældende, når 

man anvender materiale udarbejdet af kunden selv, eller data fra eksterne parter, til 

automatisering, som når man anvender dem manuelt. Konklusionen på det udførte arbejde af 

robotten, eller output, skal ligeledes dokumenteres.  

Det skal være enkelt og klart at kunne identificere, hvilke afvigelser robotten har identificeret. 

Herudover er det også vigtigt at man kan dokumentere, det som robotten faktisk har kunne 

afstemme. I mit eksempel på en robot tidligere i specialet kunne det eksempeltvist være, en 

præsentation af afvigelser, samt en præsentation af alle data afstemt. Dermed kan man 

dokumentere, at man han behandlet alle data, og at der ikke er overset noget i processen. 

Man skal i forbindelse med dette være opmærksom på, at mange revisionshandlinger ikke er særlig 

specifikt beskrevet. Udførelsen af handlinger er derfor, efter min egen erfaring, bygget op på 

baggrund af mange års erfaring og holdninger. En meget detaljeret beskrivelse af en sådan proces, 

kan risikere at åbne op for drøftelser omkring, hvorfor man faktisk gør som man gør. En tæt dialog 

med faglige ansvarlige i revisionsvirksomheden er derfor vigtig. 

8.5.2 Teknisk beskrivelse 

Automatisering er reelt en programmering. Dette vil sige, at vi nok så meget kan beskrive 

processen, som robotten gennemgår, men de faktiske handlinger den udfører, kan være 

programmeret anderledes. Revisor skal altså også dokumentere den helt detaljerede 

programmering af robotten. Dette skal være på et niveau således, at en person med lignende 

kompetencer som programmøren, skal kunne forstå det. Dette kunne være relevant, hvis en 
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eventuel tilsynsmyndighed ønskede at få helt ned i dybden, og kontrollere den faktiske 

programmering. 

Her bliver der behov for andre kompetencer end revisors, hvorfor et tæt samarbejde med de, som 

står for programmeringen, er essentiel. Herudover er det vigtigt, at programmøren kan stå inde for, 

at der er en sammenhæng mellem kravene til robotten, og så det den faktisk udfører. 

8.5.3 Konklusion på It-revision 

Som beskrevet tidligere, så vil der være, i et omfang, være behov for en It-revisionslignende 

gennemgang af drift, sikkerhed og change management på afviklingen og driften af robotterne. 

Dette skal der selvfølgelig også være en konklusion på, så man sammen med vurderingen af 

robottens handlinger, også kan være betrygget ved, at de bagvedliggende forudsætninger er på 

plads. 

Her kommer It-revisor selvfølgelig ind i billedet, da de skal forestå revisionen og dokumentationen 

af dette. Som jeg tidligere har beskrevet, vil det være en fordel at drifte afviklingen af robotterne 

centraliseret. Dermed vil man også kunne udføre denne It-revision centraliseret. Der er reelt så kun 

behov for at gøre dette én gang, for at potentielt kunne afdække en hel række robotter. Dermed vil 

det være en konklusion i selve revisionsdokumentationen, som henviser til hvor man kan finde 

yderligere om It-revisionen, hvis det måtte være nødvendigt. 

8.6 Anvendelse af specialister 
Som flere, både når man kigger på tidligere undersøgelse, samt når jeg spørger personer i 

revisionsbranchen, pointerer, er de erfarende revisor typisk tilbageholdende, når det kommer til 

anvendelse af nyere teknologier. Som nævnt opstår der derfor en forhindring på grund af dette. 

En mulighed for at kunne imødekomme denne teknologiske tilbageholdende kunne være, at sætte 

anvendelsen af automatisering, og ”robotter” i en kontekst, som revisor allerede arbejde med, og 

kender. Denne mulighed vil jeg mene ligger i ISA 620, som omhandler anvendelsen af arbejde 

udført af eksperter. 

I denne forbindelse anser jeg, efter min egen holdning, og som bekræftes af Heidi Brink-Olsen, en 

ekspert som værende en grundlæggende forsker på et specifikt område. En specialist er derimod 

en, som har en indgående indsigt i et specifikt område. Anvendelsen af specialisters arbejde er som 

udgangspunkt ikke omfattet af ISA 620, men i denne forbindelse vil jeg anse samme forhold som 

ISA 620 betegner, som værende relevante. 

Jeg mener dette bestemmelser med fordel også kan anvendes, når man skal dokumentere en 

automatiseret revisionsproces. Dette kan hjælpe revisor med at kunne forstå processen bedre, og 

skabe en vejledning til, hvordan den skal dokumenteres behørigt. 

Som tidligere nævnt er hovedelementerne, som revisor skal tage stilling til ved anvendelse af en 

eksperts arbejde, følgende: 

• Kompetencer 

• Uafhængighed 
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• Tidsmæssig placering 

Både Heidi Brink-Olsen og Eskild Nørregaard mener, at dette kan være en god måde at takle 

anvendelse på, da den hjælpe revisor til at rette fokus ind korrekt 

”… men ved at tage fx denne tilgang, så kunne man opnå det, hvor man lige træder et 

skridt tilbage, og bruger ens professionelle skepsis – også selvom det er det noget man 

selv har lavet”. 
- Heidi Brink-Olsen, Fagansvarlig, Deloitte 

”Det ville være en god måde stadig at have revisors skepsis med inde i billedet, når vi 

taler om den her slags værktøjer”. 
- Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 

Kompetencer 

En vurdering af robottens kompetencer ligger i hovedsageligt i formålet og formaliseringen. 

Robotten skal selvfølgelig kunne udføre den proces den har til formål at udføre. Som tidligere 

nævnt er dette et vigtigt element at få dokumenteret formålet med robotten. Herudover skal det 

også dokumenteres med en dybere formalisering af præcis hvordan den automatiserede proces 

hænger sammen. 

Formaliseringen af hvordan robotten arbejder, og hvad den kan, er meget vigtig for at en anden 

revisor, eller tilsynsperson kan få det nødvendige kendskab til robotten. Dette er som tidligere 

beskrevet en grundlæggende forudsætning for, at revisors dokumentation er tilstrækkelig. 

Uafhængighed 

Når jeg i denne forbindelse bringer uafhængigheden op, er det på baggrund af robottens sikkerhed. 

Hvis man skal sige, at en robot er ”uafhængig”, vil det efter min optik betyde, at robotten ikke kan 

ændres eller påvirkes til at foretage en anden vurdering, end det som den er kodet med. Meget lig 

hvis man skal vurdere en hvilken som helst anden specialists uafhængighed. Her er det også vigtigt, 

at de ikke kan lade sig påvirke af andre, til at foretage vurderinger, som er uden indflydelse. 

Sikkerhed mener jeg vil være dækkende ord for henholdsvis logisk sikkerhed, drift og change 

management. Den logiske sikkerhed ligger i adgangen til robotten, dvs. at der er etableret 

foranstaltninger for, at det kun er godkendte personer, som har adgang til at ændre robotten. 

Driften er robotten er det vigtigt, at robotten kan driftes sikkert og pålideligt for de medarbejdere, 

som skal anvende robotten. Til sidst skal robotten være omfattet af de samme change management-

processer, som it-systemerne hos revisor ellers er omfattet af. Dermed kan uafhængigheden være 

sikret fremadrettet, i stedet for blot på et enkelt tidspunkt.  

Tidsmæssige placering 

Det sidste aspekt man skal tage stilling til ved vurderingen af specialister eller eksperter, er deres 

tidsmæssige placering af opgaven. Kort fortalt, hvorvidt opgaven kan løses rettidigt og indenfor de 

nødvendige rammer, som revisor har stillet. Dette er også det samme med robotten, hvor det er 

vigtigt at vurdere, hvorvidt robotten kan løse opgaven inden for den tidsramme, som revisor 

kræver. Her menes at robotten kan udføre opgaven på det rigtige tidspunkt i revisionen således, at 
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det kan indgå i revisors planlagte handlinger. Dette mener jeg typisk ikke vil være en udfordring, da 

robotten typisk kan løse en opgave hurtigere, end en almindelig medarbejder ville kunne. 

Opsummering 

Hvis revisor anvender denne termologi, og arbejdsproces i sin anvendelse af robotten mener jeg, at 

det vil gøre opgave mere anskuelig of forståelse. Det vil kunne hjælpe på den indledende 

introduktion til robotten og det mønster, som dokumentationen af robotten skal følge. Der vil 

selvfølgelig være en række krav til kompetencer, som tidligere nævnt, som er forudsætningen for, 

at revisor forstår robotten, men forståelsen af selve dokumentationen af robotten kan hjælpes på 

vej ved dette. 
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Kapital 9: Konklusion 

Kapitlet indeholder konklusionen på analysen af problemstillingen. 
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Kapital 9 Konklusion 
Jeg har i mit speciale sat mig for at besvare spørgsmålet, ”hvorfor anvender revisionsbranchen ikke 

i højere grad automatisering i udførelsen af revisionshandlinger”. Den overordnede konklusion på 

dette er, at der er en række særlige forhold for revisionsbranchen, som gør sig gældende. I min 

analyse har jeg kunne identificere en række fordele ved anvendelsen af intelligent automatisering, 

men også en række forhindringer. 

Flere af mine respondenter, og flere af de undersøgelser der er på området, argumenterer for, at 

anvendelsen af intelligent automatisering kommer til at afgøre revisors relevans i fremtiden. Det vil 

blive et område, som kommer til at have en tæt forbindelse til revisors kerneforretning. Der er dog 

også en række fordele, som revisor kan udnytte. En øget konkurrenceevne på baggrund af en mere 

agil tilgang til revision, samt et større overskud til at kunne identificere og behandle risikofyldte 

områder. Kvaliteten vil også kunne se et løft samtidig med, at man kan styre revisionsprocessen i et 

større omfang. 

Det er dog også tydeligt, at en del af årsagen til, hvorfor revisor ikke i højere grad anvender 

automatisering er, at der er en række forhindringer, som revisor skal nedbryde. Det er som sådan 

ikke en prioriteret rækkefølge jeg har kunne identificere, men en række forhindringer, som alle skal 

arbejdes med.  

Revisor er nødt til at se på sine enge kompetencer, og i højere grad samarbejde med andre 

fagspecialister, for at kunne samle de nødvendige kompetencer for, at intelligent automatisering 

kan fungere. Herudover skal revisor kunne opsætte forudsætningerne for, at automatiseringen skal 

have et tilstrækkeligt kvalitetsniveau. Dette indebærer både generelle it-kontroller, en høj grad af 

kvalitetskontrol, samt en mere detaljeret formalisering. Det er ligeledes en risiko for, at projektet 

hurtigt bliver for stort og aldrig rigtig kommer i gang pga. manglende styring. 

Analysen af problemstillingen viser altså, at der er særlige forhindringer, som afholder revisor fra 

umiddelbart at kunne implementere automatisering. Dette er dog forhindringer, som det er muligt 

for revisor at nedbryde. 

Indledningsvist er det nødvendigt, at revisor acceptere en form for eksperimentering. Dette er ikke 

et område som er reguleret, eller hvor der er gjort mange praktiske erfaringer. Revisor skal derfor 

være klar på at læne sig ud i uvant territorie, og ligeledes acceptere, at der vil, i processen vil opstå 

fejl. 

Revisor skal arbejde med teamsammensætningen og have fokus på, at alle de nødvendige 

kompetencer er inkluderet. Dette betyder, at man skal have mange flere forskellige kompetencer 

med ind i revisionsteams og et større samarbejde på tværs af disse. Herudover skal revisor 

acceptere, at det kræver et kompetenceløft hos revisorerne, for at kunne få en succesfuld 

implementering af automatisering. Den manglende forståelse for anvendelsen af automatisering vil 

herudover kunne mindskes, ved at anvende begrebsrammer, som revisor allerede kender. Dette 

kunne fx være anvendelsen af specialister. 
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Der er ligeledes behov for en centraliseret procesledelse. Implementeringen vil kræve et 

samarbejde på tværs, og der vil være behov for personer, som kan sættes sig imellem de 

nødvendige parter, og kunne samle trådene. Der vil nemlig være en stor afhængighed af 

samarbejdet med it-revisorer, da der skal sættes en struktur op, som kan favne automatiseringen. 

Dette skyldes kravene til dokumentation af it-sikkerheden, som vil være en forudsætning.  

Afslutningsvist er det min konklusion, at revisor kan anvende automatisering, og vil kunne opnå 

mange fordele. Forhindringer på vejen er mulige for revisor at nedbryde, hvis man satser fokuseret 

på implementeringen i revisionsforretningen.  

 

  



82 
 

INTRODUKTION OG 
PROBLEMSTILLING

INDLEDNING
LITTERATUR-

GENNEMGANG
EKSEMPEL ANALYSE

KONKLUSION OG 
PERSPEKTIVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital 10: Perspektivering 

Kapitlet indeholder en perspektivering af specialets emne, samt hvad der udover den analyserede 

problemstilling, kan være relevant at se på. 
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Kapital 10 Perspektivering 
Ved udarbejdelsen af problemformuleringen til denne analyse, har jeg lagt vægt på de direkte 

fordele og forhindringer for revisor. Analysen kigger altså meget fokuseret på, hvad revisors fordele 

og forhindringer er, samt hvordan disse kan nedbrydes. Hvad der ikke analysere på i denne opgave, 

er de mere fundamentale problemstillinger, når man i revisionen begynder at anvende intelligent 

automatisering og ikke mindst når man begynder at tale kunstig intelligens. 

Førstnævnte blev jeg opmærksom på i forbindelse med, at jeg i analyse kom forbi det man kalder 

”Continuous Audit”, altså en konstant, ”live”, revision, hvor revisor reelt overvåger virksomhedens 

drift. Dette vil automatisering kunne åbne muligheder for, hvorved en fuldautomatisk løbende 

revision reelt er en teoretisk mulighed. Dette skaber dog grundlag for en række spændende etiske 

og uafhængighedsmæssige problemstillinger. Spændende i denne forbindelse er, hvornår revisor 

reelt går fra at være uafhængig, til at være en del af virksomhedens kontrolmiljø. Hvis revisor 

”overvåger” virksomheden, kan de så komme til et punkt, hvor ledelsen anser dem som værende en 

del af kontrolmiljøet? Alternativt, hvis revisor udvikler et stærkt værktøj til identifikation af 

risikofyldte outliers, hvor skulle virksomheden ikke have interesse i at implementere det samme 

værktøj? Hvor går grænsen for, at revisor stadig kan påberåbe sig at være uafhængig? 

Automatisering bliver særligt større, når vi begynder at tale om kunstig intelligens. Dette har ikke 

været en del af analyse, da dette i sig selv åbner for en lang række problemstillinger. Ved 

anvendelse af kunstig intelligens, kan revisor ligge en del af vurderingerne over på robotten. Dette 

åbner op for, at det ikke længere er revisor selv, som foretager vurderingerne, men robotten. Her 

kan det blive problematisk, da revisor måske kan komme til at ligge for meget at sit ansvar fra sig, 

og over på en robot i stedet. Der kan altså opstå en gråzone, hvor det kan diskutere, hvorvidt 

revisor reelt selv har foretaget en vurdering, eller om man ”blindt” har stolet på en maskine. Dette 

er ikke noget som på nuværende tidspunkt er reguleres, hvorfor det er et særligt følsomt emne for 

revisor, taget deres kvalitetsorienterede regulatoriske og fokus på uafhængighed taget i 

betragtning. 

Der er ingen tvivl om, at vi går en spændende fremtid i møde. Særligt når vi kommer til kunstig 

intelligens – hvis vi gør det – kommer der mange udfordrende problemstillinger. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mm2sAyqXPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=N1Z5wRxQ8PQ
https://www.youtube.com/watch?v=-z2_nbY047I
https://www.theverge.com/2018/8/6/17655086/dota2-openai-bots-professional-gaming-ai
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Andre informationer 
Illustrationer anvendt i opgaven, såfremt der direkte ikke fremgår andet, er fundet via iStock Photo 

by Getty Images, af kunstneren uzenzen. 

https://www.istockphoto.com  

Alle respondenter som har medvirket ved interview til dette speciale, har forinden interviewets 

start givet mundtligt tilsagn til, at opgaven må forblive offentlig tilgængelig. 

  

https://www.istockphoto.com/
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Bilag 1 Oplæg til interviews 

Oplæg til interview 
 

Hermed fremsendes et oplæg til agenda, samt spørgsmål, i forbindelse med vores forestående 

interview. 

1. Kort præsentation af begge parter 

 

 

2. Præsentation af min problemstilling 

 

 

3. Hvordan ser du på relevansen af anvendelse af automatiserede processer for revisorer? 

 

 

4. Hvilke indvirkninger ser du anvendelsen af automatiske processer og ”Robotics” kan have 

på revision nu og i fremtiden? 

 

 

5. Hvilke forhindringer ser du for revisors anvendelse af automatiserede processer, og hvilken 

forhindring ser du som den største?  
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Eksempel på en automatiseret proces 

Introduktion 
Den automatiserede proces, ved hjælp af en robot, skal kunne erstatte revisors manuelle arbejde i 

forbindelse med en afstemning til engagementsbekræftelse fra en ekstern part. Dette er mere 

specifikt, afstemning mellem virksomhedens bogføring, og evt. subsystem, til fx deres 

bankforbindelse eller depotbank. Afstemningen sker på konto- eller værdipapirsniveau. 

Data input 
1. Revisor indhenter data fra virksomhedens bogføringssystem eller subsystem 

2. Revisor indhenter data den eksterne bankforbindelse eller depotbank 

3. Revisor søger for, at data er struktureret korrekt, således en automatiserede robot 

kan arbejde med oplysningerne 

4. Eventuelt andre eksterne oplysninger indhentes, fx værdipapirskurser fra en 

eksterne leverandør 

5. Revisors væsentlighedsniveau gives til robotten 

 

 

Bearbejdelse af data 
1. Robotten kontrollerer at data er struktureret korrekt 

2. Robotten kontrollerer fuldstændigheden mellem data, således alt indeholdes i 

afstemningen 

3. Robotten sammenholder oplysningerne på flere niveauer: 

a. Indestående på bankkonti 

b. Nominelle stk. i værdipapirsbeholdninger 

c. Anvendte kurs på værdipapirer 

d. Opgjorte markedsværdier på værdipapirer 

 

 

Data output 
1. Robotten afslutter afstemningen og rapporterer dens konklusion 

2. Rapporten indeholder oplysninger overordnet omkring hvor meget der kunne 

afstemmes 

3. Rapporten viser samtidig en liste over samtlige konti eller værdipapirer, som ikke 

kunne afstemmes, og hvorvidt resultatet til sammen eller individuelt overstiger 

revisors væsentlighedsniveau 
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Bilag 2 Interview med Thomas Lindberg 

Christian: Vil du starte med at introducere dig selv? 

Thomas: Jeg hedder Thomas Lindberg, og jeg er Head of Robotics i Deloitte’s interne Robotics 

afdeling, hvor vi har kun interne projekter. Vi laver også halv-eksterne projekter, hvor 

vi lavet bogføring via kunders systemer, men det er kun Deloitte’s konsulentafdeling, 

som anvender det. Det er altså noget som kører på vores systemer, men herudover er 

det kun internt. 

Herudover arbejder med også sammen med revisionsforretningen på forskellige 

projekter omkring automatisering. 

Christian: I forhold til jeres involvering og samarbejde med revisionsforretningen, så er det 

primært interne projekter? 

Thomas: Ja, det er korrekt. Vi er i gang med de første projekter med revisionsforretningen, eller 

har vi lavet mange projekter med fx Deloittes skatte- og konsulentafdeling. Der er vi 

altså nået rimelig langt, men i revisionsforretningen er vi kun lige begyndt. 

Christian: Kan du fortælle lidt om de projekter I så har lavet for fx skatteafdelingen? 

Thomas: Jamen det er fx et projekt omkring indsamling af alle de oplysninger, som er 

nødvendige for at kunne udarbejde en kundes selvangivelse. Her fremsender 

kunderne deres oplysninger i et centralt værktøj på omkring en 50 sider. 

Tidligere printerede vores medarbejdere siderne fra kunden ud, og tastede det så ind i 

et regneark. Her har vi udarbejdet en robot, som så selv kan aflæse oplysningerne fra 

kunden via en XML-fil, og aflevere et færdigt regneark til medarbejderen i 

skatteafdelingen. Herefter kan medarbejderen via en knap i regnearket, overføre data 

direkte til vores selvangivelsessystem. Herudover kan den så også gå ind på SKAT.dk 

og hente alle oplysningerne på kunden, dvs. årsopgørelser, dokumenter mv. 

 

Christian: Hvordan sker det rent praktisk? 

Thomas: Jamen alle vores robotter har fået en digital signatur, hvorved de fungerer som en 

almindelig person. Her kommer vi også lidt ind på selve dokumentationen. Her har vi 

gjort meget ud af at skrive ned, hvad robotten foretager på SKAT.dk. Med robotten 

foretager den jo handlinger uden at der har været et menneske inden over, hvor vi har 

konsulteret med vores risikoafdeling, hvor vi på baggrund heraf har lavet nogle 

dokumenter, som beskriver præcis hvad robotten udfører. 

Normalt når man skal bygge en robot er det en god ide at lave en beskrivelse af, hvad 

robotten skal kunne, og den vil jeg, som programmør, så stå inde for og skriver under 

på. Herefter skal forretningen så læse den og give OK til, at det også er hvad vi har sagt 
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robotten faktisk skal kunne. Afslutningsvist læser vores IT-afdeling dokumentet 

igennem, hvorefter vi ligesom i en trekant kan ”signe af på”, at robotten gør det den 

skal kunne. 

Dermed har vi dokumentationen på, at der er nogle som har tænkt over, hvad der skal 

ske, rent sikkerhedsmæssigt. 

Det skal dog også nævnes, at det der er med disse robotter, hvis der fx ændres noget 

på SKAT.dk, så vil robotten ”gå i stykker”, da den ikke længere kan navigere rundt. Det 

den møder skal se nøjagtig ud, som den har lært, eller vil robotten simpelthen gå i. Så 

den risiko med, at hvis SKAT.dk ændrer på noget, og så kommer robotten lige 

pludselig til at godkende en masse, som den ikke skulle gøre, det kommer simpelthen 

ikke til at ske, da den så bare vil gå i stå.  

Robotten er altså i den forstand super dum og paradoksalt nok, uintelligent. 

Christian: Hvordan så, hvis man kobler en robot sammen med Machine Learning?  

Thomas: Jamen så vil man i dette tilfælde kunne få den til at gætte. 

Her har vi faktisk lavet en pilot, til vores ServiceDesk-afdeling. Her læser robotten de 

mails som kommer ind i hos ServiceDesk, og hvis den er mere end 80% sikker på at 

det, at der er tale om en MasterCard-ansøgning. Hvis den så finder en mail, så tager 

den så mailen, og returnere de blanketter, som der er behov for i forbindelse med 

denne ansøgning. 

Her gætter robotten helt basalt. Det kunne man jo teoretisk koble sammen med vores 

robot på SKAT.dk, og give den en grænse for, hvor sikker den skal være. 

Hvis vi tager vores ServiceDesk-robot, jamen inden for det sidste år, var der kommet 

225 MasterCard-ansøgninger i ServiceDesk. Den fandt alle de 225 mails, men den 

fandt også 4 mails yderligere, som ikke handlede om MasterCard-ansøgninger. Dette 

skyldtes, at vi havde givet den en grænse på 50%, og hvis vi skulle have de fejl væk, 

skulle vi helt på 82%. Her fandt den så til gengæld kun 125 mails. Det er altså en 

afvejning af, hvor vigtigt det er, at robotten ikke laver fejl. I dette tilfælde gør det ikke 

helt så meget, men i andre sammenhænge kan det være ret væsentligt. 

Men herudover er de robotter vi bygger ret regelbaserede. 

Christian: Hvor langt fremme mener du, at vi er med intelligent automatisering generelt? 

Thomas: De er blevet mere hot de seneste år, men det tror jeg også lige så meget er fordi 

Robotics er blevet et ord. Den første robot jeg fx arbejdede med, var i 1998. Den stod 

hos en handelsvirksomhed, hvor kunderne kunne gå ind på en hjemmeside og 

indtaste deres ordre ind. Her gang der kan en ordre, kunne den overføre data fra 

ordren ind i Navision, hvor den derfra kørte en kørsel, som printede ordren ud. 

Dermed lå der ordre klar til dem som mødte på arbejde ved starten af arbejdsdagen. 
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Ellers var der tidligere nogle medarbejdere, som mødte meget tidligt ind, for at 

bearbejde og dokumentere ordre i stedet. 

Senere i min karriere arbejder jeg i et pengeinstitut, hvor alt er knyttet op på en konto, 

altså selv en PBS-betaling er reelt en konto. Dermed kunne vi lave en robot, som fik 

besked på at oprette en konto, og så selv kunne indhente alle de oplysninger og 

detaljer, som der skulle kobles på denne konto. 

Hvor vi i revisionsbranchen snakker om fx at have lavet 50.000 kørsler, jamen kigger 

man så ind i fx et pengeinstitut, jamen så er der tale om flere millioner kørsler på 

nuværende tidspunkt. 

Det jeg mener der er forskellige lidt nu er, at vi har fået langt flere værktøjer til at 

anvende i programmeringen af robotter, som fx HTML-aflæsning på hjemmesider, 

billedidentifikation, aflæsning af knapper osv. Man skal dog huske, at når vi har 

Robotics at gøre, så er det ikke et spørgsmål om ”hvis den fejler”, men et spørgsmål 

om ”hvornår den fejler”.  

Christian: Hvad gør I så rent opsætningsmæssigt, for at kunne overveje sikkerheden omkring 

robotterne? 

Thomas: Jamen vi har opsat en særlig server, som styre x antal robotter, som den så kan 

deleligere opgaver ud til, hvis kører helt automatisk. Både det der kører for fx SKAT er 

automatisk, og så en del af de kørsler som sker via vores fælles produktionscenter, 

som fx en masse arkivering, aflæsning af tinglysningsoplysninger, cvr-udskrifter mv. 

Christian: Hvor ser du de primære udfordringer i anvendelse af Robotics? 

Thomas: Ved al salgs automatisering er man nødt til at ændre sit syn på de eksisterende 

processer. Dette er der nogle der er mere åbne overfor end andre, og det er også det 

samme vi ser i fx skatteafdelingen. Et eksempel er, at de tidligere har taget en sag, og 

så har de lavet hele sagen færdig i én omgang. Det er ikke fordi de ikke længere kan 

gøre det, det er bare mange gange lettere at sætte robotten over, og så tage en sag 

robotten allerede har afsluttet, og på den måde have et flow i sagerne. Man skal altså 

være indstillet på at vente på, at robotten er færdig. Dette har nogle medarbejdere lidt 

svært ved. 

Jeg tænker det kunne være det samme med dit eksempel med afstemning af bank- og 

depotoplysninger. Hvis ikke folk tager sig tiden til at indhente og validere data, jamen 

så bruger man måske unødigt meget tid efterfølgende, på at gennemgå fx mange fejl i 

produktet. Det er altså vigtigt at kende de vigtigste elementer i processen. 

 En ting man også skal tænke over, når man laver denne salgs processer er, at man fx 

kigger på en proces, og så siger folk ”det kan robotten aldrig finde ud af. Man er altså 

nødt til at kigge på automatisering af dele af processen, fx den midterste tredje del – 

det er selvfølgelig altid nemmest, hvis man kunne lave det i starten eller slutningen. 
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Når man så har én tredje del på plads, jamen så er det nemmere at overskue 

processen og sige ”hov, den kunne faktisk også godt lave denne her del” osv. Til sidst 

kunne man så måske komme i mål med, at robotten har overtaget hele processen. 

Christian: Så du synes det er vigtigt, ikke at se automatisering som en ”A-Z”-løsning? 

Thomas: Bestemt, det er mere en måske A-D-løsning indledningsvist, og så kan man arbejde 

videre derfra. Det er også sådan vi anskuer det i vores afdeling, og det er også det jeg 

har kendt fra tidligere arbejdspladser. 

Altså hele tiden finde noget der fungerer, også arbejde videre derfra. 

Christian: Hvordan sikrer I jer, at I har styr på, at robotten er ”sikker”? 

Thomas: Jamen helt indledningsvist har vi nogle retningslinjer omkring, hvem der har adgang 

til at ændre på programmeringen af robotterne. Der har vi et system med, at det kun 

er meget få personer, som faktisk kan sætte ændringer til robotter, eller nye robotter, 

i produktion. Det er sådan set meget simpelt.  

Herudover giver vi selvfølgelig kun robotterne de adgange, som der er behov for, at de 

har. Men, med tiden vil de højst sandsynligt få meget bredde adgangsrettigheder, fordi 

de kommer ind i rigtig mange forskellige steder i virksomheden.  

Udfordringen er den samme, når vi ser på det med revisionsmæssige briller, hvor der 

skal være en vis fortrolighed omkring, at robotten ikke kan blive ændret sådan bare. 

Der er dog også fuldt trace (logning) på, hvor robotterne har været henne i 

systemerne, og de kan meget enkelt identificeres på de pågældende systemer.  

Christian: Så hvis robotten gør noget andet end den er programmeret til? Er der nogen kontrol 

med det? 

Thomas: Jamen vi kører med det her PDD (Proces Design Document), som man laver til at 

starte med. Dette er en tekstbeskrivelse i punkter, som så er suppleret med 

skærmdumps på, hvor robotten fx skal klikke henne. Hvis der så er nogle der siger, at 

nu skal den kunne gøre noget andet, jamen så skal det skrives ind som et appendix til 

denne PDD. Sådan et dokument har vi liggende på alle robotter her i huset.  

Christian: Dette er navnlig også det der bliver besværligt, når man skal til at anvende det i 

revisionsmæssig sammenhæng – jeg kommer med et eksempel, hvor der er behov for 

en dokumentation af, hvad robotten gør? 

Thomas: Jamen vi arbejder reelt med 2 forskellige dokumenter, hvor vi har vores PDD (Proces 

Design Document) som det ene dokument. Dette er et meget detaljeret og langt 

dokument. Dette vil typisk være en programmør, som vil kunne tyde det. Vi har 

herudover også et mere opsummerede dokument til revisionen, på et forståeligt 

sprog, som kan indgå i selve dokumentationen – uden at det bliver meget teknisk, men 
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stadig forklarende. 

Det er i denne forbindelse også vigtigt lige at nævne, at hvis din robot får det forkerte 

inputdata, og den forsøger at afstemme på dette, så vil den jo meget simpelt fejle. Den 

er altså på den måde selvkontrollerende, om man kan sige det. 

Christian: Det tror jeg var hvad vi havde tid til, så mange tak fordi du gad bruge tid sammen med 

mig. 

Thomas: Selv tak og held og lykke med din opgave. 
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Bilag 3 Interview med Heidi Brink-Olsen 

Christian: Jamen vil du starte med kort at introducere dig selv? 

Heidi: Jeg hedder Heidi Brink-Olsen, og jeg er partner i Deloittes faglige revisionsafdeling. 

Christian: Som nævnt skriver jeg om, hvorfor revisor i højere grad ikke anvende automatisering 

i højere grad, i revisors egne processer. Objektivt set, burde revisorer, navnlig i Big 

Four, have oplagte muligheder for, at kunne adoptere automatisering. 

Når jeg anskuer anvendelsen af automatisering i revisors processer, så synes jeg vi er 

bagud. 

Heidi: Der er jeg meget enig med dig i. Revisor er dog helt klart nødt til at finde vejen ind til 

automatisering, for det vil blive meget relevant i for at kunne drive forretning ud i 

fremtiden. 

Christian: Hvordan ser du relevansen for revisor, når vi taler automatiserede processer? 

Heidi: Jeg synes det er et vildt fascinerende emner og meget relevant fordi, hvis vi på nogen 

måde som branche skal gøre os konkurrencedygtige og kunne leve med at kunne være 

attraktive overfor vores kunder, så bliver vi nødt til selv at demonstrere, at vi ikke er 

på et grønt ark og en blyant. Set i det perspektiv, så har vi virkelig brug for at kunne 

automatisere vores forretning. 

Det der er udfordringen ved det, hvis jeg må hopper dertil er, at der sidder en række 

gamle dinosaurer, egentlig mig selv inklusiv, som desværre er født og opvokset med 

det grønne ark. Vi har desværre svært ved at se mulighederne i dette her. Så der er 

brug for andre kræfter, som måske slet ikke har en revisionsmæssig baggrund, fordi 

det vil for mig være en virkelig vigtig del af en revision være at vi fremadrettet vil 

være i stand til, nemt at indhente data fra kunden, og nemt kunne bearbejde dem. Det 

stiller nogle store krav til den måde vi modtager og bearbejder data, og det vil sige at 

det begynder at stille meget store krav til revisors egne interne kontroller. Der er ikke 

nogen tvivl om, at så længe vi taler om bearbejdning af data, og få det ud i den rigtige 

kontekst – den proces skal koges så meget ned, som vi overhovedet kan. Det behøver 

man ikke at være autoriseret revisor for at kunne. Det kunne måske være en fordel, at 

man ikke er det. Hele processen med at få data ind, og få det til at blive noget der er 

relevant, giver et enormt potentiale. Det kunne lige så godt være en dataanalytiker, 

som var bedst til det, og ikke en revisor.  

Det er forventet fra kunderne, for at kunne gøre os relevante, at vi anvender de data vi 

har. Derfor stiller det krav til, at vi så også kan anvende dem. De forventer, at når de 

stiller alt muligt til rådighed for revisor, at der er en integration mellem det de laver 

og det vi laver. Ellers kommer virksomhederne til at være langt længere fremme end 

revisor. 
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Når det så er sagt, så tror jeg at vi kommer til at få et markant løft på kvalitetssiden af 

arbejdet. Det vil give os nogle redskaber til at kunne sikre en højere grad af konsistent 

i vores kvalitet.  

Christian: Ja, for vi kommer vel i nogle tilfælde ud hos kunder, som faktisk er længere fremme 

end revisor selv er? 

Heidi: Ja, bestemt, og det giver en udfordring på længere sigt. Der kommer et tidspunkt, hvor 

kunderne begynder at se os som dinosaurerne.  

Hvis man skulle se på branchen som helhed, vil det være formålstjenende, hvis vi 

kunne nå dertil, at vi kunne overhale virksomheden og kunne, på baggrund af deres 

data, kunne nå over på den anden side og vise dem noget, som de ikke selv vidste. Der 

kunne vi gøre os selv mere værdifulde end vi er i dag. 

 Vi diskuterer så i øjeblikket, hvorvidt det er i risikovurderingsprocessen eller de 

udførende handlinger, hvor vi skal anvende automatisering og dataanalyse. Der 

mener jeg, at det er på begge steder.  

Herudover mener jeg jo også, at branchen er vokset fra revisionsstandarderne. De 

burde måske få en lille omskrivning, sådan så man også fik indarbejdet noget som hed 

automatisering, It, og hele datagenereringsprocessen. Det er dog noget, som skal 

drøftes på FSR-niveau, men det er vigtigt, for vores metode følger simpelthen ikke 

med. Man prøver jo i revisionshusene desperat at få revisionsmetodikken til både at 

passe til virksomheden, men også til revisionsstandarderne, og det bliver helt ærligt 

lidt forkvaklet, fordi man ikke tør læne sig helt ud over kanten. 

Christian: Har de internationale revisionsstandarders meget åbne formalisering en indvirkning 

på revisors anvendelse af fx automatisering? 

Heidi: Det er helt sikkert noget, som ligger meget centralt i fx vores organisation, at man tør 

ikke læne sig ud i det ukendte – hvis vi har været van til at gøre noget, så bliver vi ved, 

også selvom nogen har sagt, at det behøver vi ikke engang gøre – så gør vi det 

alligevel, fordi det har vi det bedst med. Der tror jeg en meget stor del af det ligger. 

Sagen er jo med ISA’erne, at du kan jo næsten tolke dem derhen hvor du har lyst til. De 

er så bredt formuleret, så hvis du vil, kan du arbejde ret meget med dem, hvis du 

spørger mig. Så der er helt sikkert brug for, hvis ikke en omskrivning, så en 

genfortolkning af dem, set i forhold til hvordan vi arbejder nu. Der er desværre rigtig 

mange ting, som i alt for mange år, ikke har rykket sig en meter. Så jeg er enig med dig 

i, at vi er der hvor folk er for bange for at læne sig ud og ture udfordre ISA’ernes krav. 

Fx har vi beholdningseftersyn og engagementsbekræftelser, som vi kan diskutere til 

døde, og om man nu de facto skal udsende engagementsbekræftelser på samtlige fx 

investeringsforeninger, vel vidende at det eneste man får er en pdf-fil med 

årsopgørelsen, som man allerede havde indhentet fra kunden. Dybest set burde man 

kunne køre en form for prøvesager, hvis man skulle noget af det her til livs. 
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Der hvor vi for alvor bliver udfordret som revisorer, er vores egne interne processor. 

Er vi gode nok til at teste dem, inden vi fx sætter dem i produktion. Der kunne jo være 

en risiko for, at man arbejdede lidt med bind for øjnene og tænke ”der er helt sikkert 

nogle som har kigget på det, på et tidspunkt”. 

Herudover ligger der også noget i valideringen af det data, som man får ude fra 

kunden. Resultatet er meget afhængigt af kvaliteten af data. Her er det afgørende, at vi 

får andre kompetencer ind. Vi er som revisorer simpelthen ikke stærke nok til det her. 

Alternativt kræver det en massiv ændring af den revisionsuddannelse, som der ligger 

i dag – der tror jeg dog ikke at vi skal hen. 

Christian: Så det ”gammeldags” du omtaler, eksisterer også på uddannelsen? 

Heidi: Ja, i allerhøjeste grad. Der skal en stor bagage med, for at mønstre at være revisor, så 

derfor vil det være relevant at se på sammensætningen af kompetencer. Det er også 

derfor, at jeg tror det er svært for revisor at mønstre store innovative projekter. 

Christian: Vil det i den forbindelse være relevant at se på sammensætningen af revisionsteams, 

når man fx drøfter risikovurderingsprocessen og indhentning af data? 

Heidi: Helt klart. Dette er både når vi indhenter og bearbejde data i forbindelse med 

risikovurderingsprocessen, men også når vi så skal udføre revisionshandlingerne – 

her henter vi data én gang til, og hvad stiller vi så op med dem. Det er her igen at der 

bliver brug for, at der sidder en anden end en revisor, synes jeg. Man skal kunne se 

igennem og identificere, om det er det rigtige data man har fået.  

Der er også mange andre systemer, internt i revisionsbranchen – fx vores proces for 

kundeaccept – som kunne gøres langt mere effektivt ved at anvende andre værktøjer. 

Hele vejen igennem processen kunne man sagtens gøre man flere ting mere lean – 

også langt flere end jeg har fantasi til. 

Man bør i det hele taget, både på uddannelsen, men også i praksis, revurdere hvordan 

et revisionsteam skal sammensættes. Så længe vi bare revidere ”en mand og hans 

hund”, med 2 mand høj, så går det nok, men når vi revidere de større virksomheder, 

så har vi altså også brug for noget projektledelse, hvilket for mig også er en vigtig 

proces at få optimeret.  

Det helt ultimative vil jo komme på det tidspunkt – om man må det, det ved jeg ikke – 

hvor man får puljet en masse data på tværs af fx finansielle virksomheder, og kan se 

tingene på tværs. Det vil virkelig skabe nogle helt nye syn på, hvor risici i en 

virksomhed ligger. Det kræver dog også bare igen nogle, som kan vedligeholde og 

forstå de data, som ligger i det. 

Christian: Hvordan ser du anvendelse af automatisering, i forhold til sikkerhed, it mv.? 

Heidi: Det er helt klart et område, hvor man virkelig skal til at tænke sig om. Vi går måske 
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lidt rundt pt. med skyklapper for øjnene, og har lavet små pilotprojekter. Det næste 

store vil præcis være overvejelserne omkring, hvordan man så skaber den fornødne 

comfort omkring robotterne. Her er revisor helt klart nød til at smage sin egen 

medicin. Man bør reelt anskue det, et langt stykke hen af vejen, på samme måde, som 

man vil på en kundeopgave. Kravene vil under alle omstændigheder være meget de 

samme. 

Men som sagt, så tror jeg ikke automatisering vil give en direkte økonomisk 

besparelse. Det vil dog give mulighed for at fokusere på vigtigere ting, hvilket der kun 

bliver større og større behov for. 

Christian: Kunne man, for at sætte automatisering mere i kontekst for revisor, anvender nogle af 

de samme elementer, som man anvender ved vurdering af eksperter og specialister? 

Heidi: Det er faktisk ikke helt dårligt. Jeg vil dog så mere kalde det anvendelse af en 

specialist, end en ekspert. Man kan hurtigt komme til at blive meget detaljeorienteret, 

når man kigger på anvendelse af robotter, men ved at tage fx denne tilgang, så kunne 

man opnå det, hvor man lige træder et skridt tilbage, og bruger ens professionelle 

skepsis – også selvom det er det noget man selv har lavet. Det kunne også sagtens 

være med til at skabe en forståelse hos dem, som måske ikke helt forstår det. 

Christian: Når vi så taler om at revisor kan være for gammeldags, om du vil, er der så en 

hindring i det, i sig selv? 

Heidi: I særdeleshed. Revisor er meget fikseret på, at tingene skal være rigtig, gerne første 

gang. Der er man nødt til at acceptere, at hvis man skal arbejde med automatisering, 

så vil der være eksperimenter, og man vil lave fejl. Det skal der være en forståelse for, 

ikke kun internt, men også fra fx tilsynsmyndigheder. 

 

Christian: Heidi, mange tak fordi jeg måtte tage af din tid. 

Heidi: Selv tak, det var en fornøjelse. 
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Bilag 4 Interview med Eskild Nørregaard Jacobsen 

Christian: Jamen vil du starte med kort at introducere dig selv? 

Eskild: Jeg hedder Eskild Nørregaard Jakobsen, og jeg sidder i FSR, Foreningen for danske 

revisorer. Herudover har jeg haft en baggrund gennem mange år med revisor i flere 

større revisionshuse. 

Christian: Det er meget fornemt at du havde lyst til at finde tiden til at snakke sammen med mig. 

Jeg har på forhånd sendt dig en række spørgsmål, samt et eksempel, som jeg gerne vil 

snakke ud fra. 

Mit fokus i specialet ligger selvfølgelig på, hvorfor revisorer ikke er kommet længere 

med automatisering, hvor I, FSR, har lavet et stort stykke arbejde allerede, i jeres 

Digitaliseringsrapport, som også kort berører automatisering og forhindringerne. 

Derfor syntes jeg, at det kunne være meget relevant at stille en række spørgsmål til 

jer.  

Eskild: Jamen det er jo meget relevant for tiden. I forhold til min rolle her i FSR, jamen der har 

jeg det seneste års tid arbejde med FSR’s strategi, og en af de ting, som er helt centralt, 

er teknologi, og herudover også udbredelsen af teknologiforståelse mv. Emnet fylder 

altså også meget her i FSR, og vi er godt klar over, at det er en vigtig ting. 

Christian: Hvad tror du har gjort, at det er lige nu, at vi er begyndt at tale om automatisering som 

en ting, der kan indgå i revisionsprocesser? Hvorfor er det ikke sket tidligere? 

Eskild: Jamen der er selvfølgelig en række hindringer. Den jeg selv synes er den største, er 

klart teknologiforståelse og kompetencer. Navnlig på uddannelsen (cand.merc.aud6) 

er det ikke nogen fag, hvor man bliver ført ind i de her ting. Jeg synes dog heller ikke 

at man skal være dybt It-nørd, men der er reelt ingenting i relation til revision og 

anvendelse af revisionsunderstøttende værktøjer. Det er i hvert fald noget af det, som 

er den vigtigste årsag. 

Noget af det andet der er, er nok at vi er en konservativ branche. Så der er noget 

omkring vores adfærd og vores, lidt modstand mod forandring, som også er en 

hindring. Vi er reelt lidt en hindring for os selv. Dette gør at vi reagerer langsomt. Det 

har lidt at gøre med alderssammensætning, selvom vi måske ikke burde sige det, men 

en endnu mindre teknologiforståelse, desto længere op vi kommer aldersmæssigt. Det 

er mange gange også her beslutningerne træffes. 

Så er der noget omkring investering – det koster penge det her. Det er ret 

investeringstungt og revisorbranchen er mange gange partnerskaber, og man er ikke 

altid så fokuseret på det langsigtet. Man optimerer mere kortsigtet – det er i hvert fald 

min påstand – men det har man haft for vane. Det ligger lidt i partnerskabsstrukturen, 

                                                             
6 Kandidatuddannelsen for revisorer. 
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at man optimerer indkomsten imens man selv er der, og ikke så meget på den lange 

bane. Dette er selvfølgelig meget generaliserende. Man kan dog sige, at når man 

kommer op i Big Four, jamen så sætter man sig mere ud over disse ting. Det er stadig 

partnerskaber, men der er nogle mere professionelle ledere, som kan træffe nogle 

mere langsigtede mål. Så får de mindre partnerdrevet virksomheder er det her altså 

en tung byrde at løfte. Man tør simpelthen ikke fejle og det kommer man til i denne 

her proces, hvor man også skal have mulighed for at kunne eksperimentere – og det 

skal et tilsyn også kunne acceptere. 

Herudover har der også være en del drøftelser omkring standarder og lovgivning, og 

at dette kan være en hindring. Der er sådan set flere skoler inden for dette. Min egen 

opfattelse er, efter at jeg har været primært den danske lovgivning igennem, synes jeg 

ikke at der er de store hindring. Der kan selvfølgelig være noget inden for den 

finansielle sektor, fordi man fx har Finanstilsynet, som nogle gange har for vane, at 

være meget specifikke i, hvordan der skal revideres, for at kunne afgive fx særlige 

konklusioner i protokollen osv. Det er fx administrative forhold og al den slags tid. Så 

her har man for vane at være meget specifik, frem for at være mere principbaseret, 

som fx revisorlovgivning. Derfor synes jeg revisorlovgivningen sagtens kan rumme de 

her ting, hvor vi i fremtiden vil revidere på en anderledes måde.   

Ser man på de internationale revisionsstandarder, synes jeg, også efter at have været 

den overordnet igennem, er ganske principbaseret. Der er enkelte steder, hvor de 

kunne forbedres, set i relation til dette emne, hvor man på appendix-niveau kunne 

understøtte disse standarder bedre. Fx hvis man nu gerne vil anvende analyseværktøj, 

hvordan kan man så gøre dette indenfor rammerne af revisionsstandarden.  

Christian: Kan det faktum, at revisionsstandarderne er relativt åbne, give anledning til at der kan 

opstå diskussion omkring den meget nøjagtige formalisering, som er krævet ved 

automatisering? Dette er ikke så meget det skrevne i standarderne, men mere 

”mesterlæren” om man vil. 

Eskild: Det kan jeg sagtens se – der er ligesom to skoler indenfor dette. Der er dem der siger, 

at det kan vi slet ikke – faktisk overhovedet ikke – og så er der dem, som fx mig, som 

er lidt mere runde, og mener, at det kan vi godt, hvis vi argumentere vores sag i 

forhold til standarderne. Her skal vi også huske, at standarderne opdateres løbende, 

men det er meget tunge processer, og kan på mange måder slet ikke følge med i 

forhold til den teknologiske udvikling. Dette kan gøre det besværligt at inddrage det i 

et appendix, for inden man får det appendix lavet, jamen så kan teknologien allerede 

være forældet. Det går bare så lyn hurtigt. 

Dette er de primære hindringer, som jeg umiddelbart ser det. 

Christian: Nu nævnte du selv tidligere tilsynets rolle i det her. Hvordan ser du deres holdning til 

automatisering? 
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Eskild: Jamen vi har jo snakket med dem og på mange måder har de som sådan en positiv 

tilgang til det og forsøger at følge med. De har en udfordring i kraft af, at de skal kunne 

forstå mange typer af revisionsvirksomheders værktøjer, og de skal kunne gå på 

tværs og kunne forstå disse værktøjer. De har altså en ekstra udfordring i forhold til 

kompetencer og til at kunne følge med. Grundlæggende er det min forståelse, at de 

egentlig har en positiv tilgang til det, og kan godt se behovet for, at revisor 

eksperimenterer og bruger de her værktøjer. Men de har absolut en ekstra stor 

udfordring med at have kompetencer til at kunne forstå og kontrollere revisors 

arbejde. 

Revisor har ikke selv kompetencerne til at udforme disse processer, hvorfor der vil 

blive inddraget mange andre kompetencer end revisors egne. For en tilsynsperson så 

skal kigge ned i en sort boks, der skal der meget til. 

Christian: Hvad bliver revisionsvirksomhedernes rolle? 

Eskild: Jamen de får faktisk en forpligtelse i, at efteruddanne tilsynsperson i deres værktøjer. 

Tilsynsmyndighederne bliver nød til at bruge lidt tid før, at de faktisk kan begynde 

deres tilsyn. 

Christian: Hvordan ser du relevansen for revisors anvendelse af automatisering? 

Eskild: Der ser jeg selvfølgelig en høj grad af relevans. Det giver helt klart revisorbranchen ny 

luft og nye muligheder. Nogle muligheder, som vi aldrig har haft før. Det giver så også 

nogle trusler, hvis vi ikke evner at tage det her teknologi til os og bruge det aktivt. For 

hvis vi ikke gør det, så er der altså også andre brancher, andre virksomhedstyper, som 

gør det her, og som måske meget specialiseret at tilbyde nogle ydelser, fx omkring 

dataanalyse, forskellige undersøgelser i virksomheder om besvigelser, hvidvask eller 

hvad man nu kunne tænke sig til, men som egentlig, set i et brancheperspektiv, som 

ikke er revisorers. De kan altså komme ind på revisorernes banehalvdel. Derfor er det 

vigtigt, at vi som branche har det højt på agendaen. 

Christian: Helt enig. En god del af revisors arbejde ligger reelt uden for hvad vi må anse for at 

være ”kerne revisionsforretningen”. 

Eskild: Ja, det gør den bestemt. Det her giver det her os også en mulighed for at udvide vores 

markedsplatform, også i forhold til assurance-ydelser i det hele taget. Her skal revisor 

også til at se mere fremad, når det kommer til at give sikkerhed omkring forskellige 

ting. 

Nogle af de her værktøjer, fx ved vurdering af en going concern, være med til at 

understøtte revisionen, og måske være med til at kunne give en højere grad af 

sikkerhed end tidligere. Dette vil der givet vist være meget modstand imod, men hvis 

vi skal tjene penge og være relevante, så er det vigtigt at nytænke de her ting.  
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Christian: Nu har jeg fx også læst World Economic Forum’s rapport, hvor de navnlig smider 

revisor helt ned på listen over fremtidige relevante jobs. 

Eskild: Helt klart, og revision vil ændre sig – den ændres fra at være mere substansbaseret, til 

at være mere system og procesorienteret. Hele revisionsmetodikken ændres, og jeg 

synes det her vil betyde, at man kan give en højere grad af sikkerhed end hidtil. Du får 

også noget effektivitet ind i arbejde – jeg tror ikke der kommer lavere priser. Navnlig 

på kvalitetssiden vil du se et løft samlet set. 

Noget af det, som der selvfølgelig også er i det er, i forhold til at arbejde på tværs, altså 

i bredere teams, hvor ikke nødvendigvis alle er revisorer, fordi revisor ikke 

nødvendigvis besidder de teknologiske kompetencer. Revision er relativt bredt i 

forvejen, så man skal kunne være i stand til at samarbejde med andre. Vi har talt 

meget om, at det som bliver rigtig fremover, som revisor kan byde ind med, er helt 

klart professionel skepsis. Den bliver super vigtig, og at man har en sund fornuft 

overfor de værktøjer man anvender, og den måde man anvender dem på. Man kan 

komme til at lede sig selv ned af en vej, som måske leder mod en ringere kvalitet end 

tidligere.  

Christian: I nævner selv i jeres rapport det her offentlige projekt omkring anvendelse af block 

chain, hvor man forsøger at lave et selvafstemmende system på tværs af skat, moms 

osv. Det skal revisor vil også kunne ”tappe” sig ind i, hvis man fx skal kunne give 

sikkerhed omkring et regnskab? 

Eskild: Det skal man kunne, og derfor vil der også være en helt ny arbejdsdeling, om man kan 

sige det, når man kigger på fx block chain. Det kunne være én revisor, som afgiver en 

form for 3402-erklæring på blokken, hvilket revisor skal have kompetencerne til at 

kunne forstå, og kunne anvende i sin dokumentation. 

Her bliver det faktisk også vigtigt at kunne se ned igennem blokken og vurdere, også 

de juridiske forhold og kontrakter. Så igen nogle helt anderledes kompetencer, som 

skal i spil.  

Der vil dog også være en kernekompetence for revisor tilbage, og det er deres faglige 

vurdering på fx risikofyldte områder. 

Christian: Så revision vil ikke helt forsvinde? 

Eskild: Det er selvfølgelig svært at spå om, men der vil stadig være regnskabsmæssige skøn 

og vurderinger, som kun revisor er kompetent nok til at kunne udfordre. De er svære 

at sætte på formel. Man kan godt bruge teknologien til at kunne understøtte 

vurderingen af de her skøn, men man har stadig det subjektive element.  

Christian: Kunne man se nogle etiske problemstillinger i relation til automatisering? Hvornår 

går man fra en 100% regelbaseret tilgang, til en robot som begynder at tage 
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beslutninger på vegne af revisor? 

Eskild: Helt enig, der er flere etiske dilemmaer i det her. Der er vi lidt tilbage til det med 

skepsis og at det ikke tager magten fra en (revisor). Revisor skal stadig være i 

førersædet. Der er også et dillemma i, at nogle af de her værktøjer kommer meget tæt 

på det her med ”real time” revision (continuous audit). Hvornår laver vi noget, som er 

revision, og hvornår laver vi noget som i realiteten faktisk er en del af virksomhedens 

egen kontrolmiljø. Den skillelinje er meget fin, da man fx godt kunne forstille sig, at en 

virksomhed blev importeret af dette værktøj, og faktisk begyndte at bero deres eget 

interne kontrolmiljø på, at revisor udfører continuous audit. Den grænse vil blive 

mere flydende desto mere vi ”hooker os up” på kundens værktøjer.  

Der skal stadigvæk på en eller anden måde etableres noget afgrænsning omkring, 

hvad er revision og hvad er interne kontroller hos virksomheden. Der kan være en hel 

del grænseflader, som kan overlappe hinanden, fx ekstern revision, intern revision og 

forretningen selv, hvilket er meget vigtigt at være opmærksom på som revisor. Ellers 

flyder det hele sammen, og ens uafhængighed kan blive truet.  

Christian: Jeg arbejder i mit speciale med det her meget ”forsimplet” eksempel, som reelt set er 

en automatisering af afstemning af bank og depotoplysninger. I den forbindelse kunne 

jeg godt tænke mig at spørge jer om, når vi går ud til eksterne banker mv., gør vi det 

via vores FSR-blanket. Den blanket åbner ikke for, hvilket er en hindring jeg har mødt, 

for modtagelse af supplerende data, imod blot at få det skriftligt. De er ikke villige 

eller klar til, at levere data på denne her måde.  

Ser I, at I kunne være med til at fremme automatisering, ved at tage sådan noget som 

FSR-blanketten op til revurdering? 

Eskild: Vi har et godt samarbejde med Finans Danmark og en god relation til dem, fordi vi ser 

ens på mange ting – de er i høj grad en digitaliseret sektor. Der bliver brugt enorme 

kræfter på, at fremsende og behandle engagementsbekræftelser – det er en ret tung 

proces, som du også beskriver det. Der er derfor et win for begge parter i, at kunne få 

det her mere digitalt og strømlinet. Man kunne måske komme så langt, at bankerne 

bare sender oplysningerne, i stedet for revisor skal trække dem. Så hvis man kunne 

gøre noget for branchen, så det her der kan gøres noget, og jeg synes dit forslag er 

rigtig godt. Jeg tror bestemt også, at man kunne gøre noget ved det, da der er en 

interesse fra begge parter i det. 

Jeg kan også sagtens se dit eksempel omkring automatiske afstemning af 

bankoplysninger hænge sammen med dette, og være mere ”sat på formel”. Der er så 

også nogle oplysninger i engagementsforespørgslen, navnlig fx sikkerhedsstillelser og 

fuldmagter, som for mig at se, er lige så vigtige og som man bestemt ikke må glemme. 

Det kunne være lidt sværere at automatisere, men hvis man dog blot kunne få sat 

strøm til noget af det, så kan man komme langt. Jeg tror også sagtens at man kunne 

komme igennem med ændringer, som kunne gøre det her muligt – det vil være et 
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oplagt område. 

Christian: Mit sidste spørgsmål, som jeg gerne vil spørge dig om, er en refleksion jeg har haft 

under min analyse. Kunne man, for at sætte automatisering mere i kontekst for 

revisor, anvender nogle af de samme elementer, som man anvender ved vurdering af 

eksperter og specialister? 

Eskild: Det kunne sagtens være den måde, som man kunne angribe det her på. Du har de 

samme elementer – tekniske kompetencer, robottens uafhængighed. Der kunne man 

sagtens bruge noget af det tankesæt, som man allerede har. Det ville være en god 

måde stadig at have revisors skepsis med inde i billedet, når vi taler om den her slags 

værktøjer. 

 

Christian: Mange tak fordi du gad finde tiden til at tale med mig. 

Eskild: Det var så lidt. 
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Bilag 5 Interview med Henrik Nyholm 

Christian: Jamen skal vi ikke bare få taget hul på det. Vil du starte med at præsentere dig selv? 

Henrik: Jeg hedder Henrik Nyholm, og jeg er Manager i Deloitte’s Risk Advisory-afdeling, hvor 

jeg arbejder med it-revision. 

Christian: Som introduceret for dig tidligere, så skriver jeg i mit speciale om automatisering af 

revisionshandlinger, og synes i den forbindelse, at det kunne være interessant at stille 

dig en række spørgsmål. 

 Hvordan ser du relevansen af automatisering for revisorer? 

Henrik: Jeg ser det som værende et afgørende konkurrenceparameter og en afgørende 

forudsætning i forhold til at kunne fremadrettet sikre en højere grad af 

fuldstændighed i den revision der udføres. Menneskelige handlinger er uhyre 

begrænsende og stiller en masse krav til personer der rent faktisk sidder og kigger 

ned i det, både i forhold til tid, anvendt på det, men også bare rent og skært 

kompetenceniveau, i forhold til at kunne identificere de risici, som man netop som 

revisor skal kunne udpege. 

Ved at automatisere ting, så kunne man, fx som vi allerede gør i IT-revision, i 

forbindelse med anvendelse af analytics, opnå et bedre produkt, om du vil. Det er dog 

stadig også dumme systemer i den forstand, som udelukkende gør hvad de får besked 

på. Den giver dog stadig nogle ting, som man så kan dykke dybere ned i på baggrund 

af fx en dataanalyse, sammenfald eller lign.  

Det er rigtig svært for et menneske at kunne gøre alt dette, så en ting er kvaliteten af 

det produkt man levere, en anden ting er konkurrenceelementet, i forhold til at kunne 

lave en mere effektiv revision. Revisionshonoraret er ikke det der vokser alt for meget 

i disse dage, så hvis man kan finde måde hvorpå man kan gøre det effektivt, så har 

man helt klart et edge i forhold til konkurrenterne, men også sine egne omkostninger. 

Christian: Hvem ser du som konkurrenterne i denne forbindelse? 

Henrik: På kort sigt er det bestemt andre revisionshuse. Det er stadig ikke muligt bare at sætte 

et revisionsvirksomhed op, uden at have den fornødne baggrund, men på sigt kan 

automatisering godt åbne op for yderligere konkurrence, ude i fremtiden. Det kunne 

være virksomheder, hvor der ikke vil være de samme formkrav osv. Jeg tror dog dette 

er på den noget længere bane. 

Hvis man kan slå konkurrenten på fx dette, så har man en god fordel – i hvert fald kan 

give en fordel. 

Christian: Hvor stor ser du indvirkningen være på revisionen, som vi kender den i dag? 
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Henrik: I hvor høj grad tror jeg at den vil komme til at påvirke revisionsprocessen? Det er et 

svært spørgsmål at svare på, uden nogle nuancer. Mulighederne i automatisering er 

pt. stadig lave, efter min mening, men ser vi fx 5 år frem i tiden, kan det måske have 

udviklet sig noget hurtigere. 

 Hvis man forudsætter, at man har noget automatisering som kan gå ind og analysere 

transaktionskæder eller store mængder data, bilag osv., så vil det kunne erstatte en 

mand eller to på et revisionsteam, som i forvejen, afhængig af kundens størrelse, er 

rimelig solidt bemandet. Det vil sige, at det giver mulighederne for at tage flere kunder 

ind, da man kan få frigivet nogle ressourcer. Modsat skulle det nemlig meget nødig 

være fordi vi skulle til at afskedige folk på baggrund heraf. 

Det kunne også give en forskydning i arbejdsopgaverne, da man kunne forestille sig at 

vi IT-revisorer så kom mere i spil, i forhold til at sikre fuldstændighed, integritet og 

nøjagtighed af de systemer, som kører de har robotter. 

Det gør selvfølgelig også det, at man kan bruge ekstra meget tid og ressourcer på at 

dykke ned i det, som virkelig er essentielt og risikofyldt. Så man kunne også sagtens 

forestille sig, at det ikke blev færre timer, men at de blev anvendt på en anden måde, 

for at kunne skabe et bedre produkt. 

Christian: Det er også det generelle billede, som jeg kan genkende i min analyse. 

Henrik: Kunderne forventer også i højere grad noget ekstra service, hvilket man måske i 

øjeblikket har lidt svært ved, og man kan lige overskue at se på det allermest 

relevante. Det giver altså en mulighed for at kunne servicere kunden på en helt anden 

måde. Potentialet i automatisering er enormt. 

Jeg har også en lille formodning om, at når man nu snakker om 5 år frem i tiden, men 

at 5 år godt kunne komme til at blive 15 år, for at være helt ærlig. 

Der er nemlig også hele lovgivningsaspektet i det, hvor jeg tror at vi, som it-revisorer, 

kommer til at være mere i spil. Vi hjælper jo allerede revisionen med at vurdere 

automatisering, som kunderne anvender, hvor vi ønsker at bruge det i vores 

revisionsvurdering. Derfor tror jeg vi vil få en udvidet opgave, også når det skal 

bruges som erstatning for revisionshandlinger – vi vil få en større relevans.   

Man kunne måske også se, at hvis man fx går fra 10 til 8 mand på et revisionsteam, på 

grund af en øget automatisering, jamen så lur mig om de 2 er kommet over og sidde 

som it-revisorer i stedet.  

Christian: Hvilke forhindringer ser du, når revisor skal anvende og adoptere automatisering i 

revisionsprocessen? 

Henrik: Altså hvis vi snakker menneskelige (forhindringer), så tror jeg at der en hel kultur, der 

i forvejen har en tendens til at være låst i et paradigme, fx overgangen fra en 
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substansrevisionsstrategi til en kontrolbaseret revisionsstrategi har vist sig at være 

en udfordring for nogle, og det her kommer ikke til at være anderledes. Vi kommer til 

at opleve en masse mennesker, som ikke forstår det, og som vil så tvivl omkring om 

det kan anvendes. Kulturen omkring det, det tror jeg bliver en udfordring – det bliver 

en rejse, som jeg tror godt kan få det til at tage lang tid.  

 

Så er der hele det tekniske element i det. Der er et hav af forskellige systemer, både 

dem som vi kender og ikke kender. Dem vi kender, jamen der kan vi relativt nemt gå 

ind og lave dataanalyser. Er det mindre anvendte systemer, jamen så kan det godt give 

en udfordring. Værktøjerne er ikke ”one size fits all”. Så hvordan sikrer vi, at de 

værktøjer vi anvender til at trække data, også trækker på de rigtige parametre? Der 

kommer altså til at ligge en del arbejde i sikring af kvaliteten af data. Det er ikke noget 

som gør det umuligt – det vil bare kræve noget ekstra arbejde og overvejelser.  

Lige nu, er de værktøjer vi anvender er udviklet fra globalt hold og valideret der 

igennem. Hvis vi fx, som det eksempel de selv kommer med i forhold til afstemning af 

bankoplysninger mv., selv laver og stiller værktøjer til rådighed, så må man formode 

at det kommer til at gennemgå de samme valideringsprocesser osv. Det jeg lidt er ude 

i er, at hvis vi som it-revisorer skal ind kontrollere fx validitet og integritet, skal vi 

allerede indledningsvist i processen være meget skarpe på, hvordan vi gør det. Når 

man så har det på plads, kan man nemmere bruge det i hver revision. 

Men det vil selvfølgelig være noget helt andet, hvis det er værktøjer som kommer fra 

globalt hold. Her kommer det typisk med et notat eller lign., som forklarer hvad den 

kan og gør. Men når det så er nævnt, så skal der selvfølgelig være en dokumentation af 

at dette i revisionsfilen. 

Christian: Hvordan ser du kompetencerne hos revisor, set i forhold til anvendelse af 

automatisering? 

Henrik: Jeg ser da helt sikkert en mulighed for, at dette kunne være lagret hos it-revisionen, 

hvor der vil sidde fx Robotics-folk, eller Analytics-folk mv. Det er et unikt sæt 

kompetencer man skal have, for at kunne forstå automatisering. Hvis det bliver så 

stort, som man kunne formode og håbe på at det gør, er det ikke nok, at det bare er en 

håndfuld, som ved noget om det – det vil skulle forankres et sted i forretningen. 

Christian: Tror du revisor vil have udfordringer med at anvende kompetencer på tværs af 

faggrupper? 

Henrik: Der er helt sikkert noget kultur i dette. Jeg kan komme med eksempler på, at man kan 

have et rigtig godt samarbejde med revisionsteamet, hvilket generelt kendetegner de 

lidt mere yngre kollegaer. Desto yngre, desto mere samarbejdsvillige er de. Det gælder 

ikke kun kommunikationen, men også fx det at sidde ude hos kunderne på samme tid, 
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hvor det kan lade sig gøre. 

Det at åbne op for, at der er andre som kan bidrage til min revision, og i virkeligheden 

måske effektivisere den på en måde, som jeg kan få rigtig meget værdi af – men jeg 

forstår ikke helt hvordan – den er svært hos mange. Det kommer sig nok af, at det er 

mange, mange års indspist og selvforstærkende kultur. 

Christian: Hvordan ser du selve formaliseringen af anvendelsen? 

Henrik: Argumentationen skal helt sikkert være på plads, ingen tvivl. Det skal være 

understøttet af en form for dokumentation af dine argumenter, helt klart. Når vi taler 

om systemer, så skal det formaliseres meget detaljeret, og hvad sker der med inddata, 

produktet mv.  

Når vi så også har talt samarbejde, så tror jeg der vil være en øget nødvendighed af, at 

man sætter sig sammen, de forskellige kompetencer på teamet, i højere grad end man 

allerede nu gør. Revisionen har i øjeblikket lidt en tilbøjelighed til, at så snart der 

bliver nævnt It, jamen så bliver bolden smidt over til os, og så skal vi bare kunne sætte 

et hak ved det. Det her handler langt mere om at kunne gøre det sammen. Revisorerne 

kender mest til processen, mens it-revisorer kan understøtte de teknologiske 

elementer i det. Samarbejde kommer til at være nøglen, men også en af de store 

udfordringer. 

Christian: Kunne man anvende elementerne omkring anvendelse af specialister, ligesom I er, i 

dokumentationen af automatisering? Altså kompetencer, uafhængighed og 

tidsmæssig placering. 

Henrik: Helt sikkert – man skal kunne påvise, at man forstår hvad den gør, og så hele change 

processen omkring at kunne ændre i robotten. Er det så ved logning af fx anvendelse 

af adgange til robotten, brugerrettigheder mv. Man åbner reelt set op for at kunne 

lave en fuld It-revision på et værktøj, for at kunne opnå den tilstrækkelige 

overbevisning. Intervallerne er dette er også helt klart meget relevante. 

Det er en meget klassisk ting, at man anvender værktøjer, og så er det først senere 

hen, at man begynder at reflektere på fx change management og brugerrettigheder. 

Det gælder både når det er globale værktøjer, men særligt lokale projekter. Man kan 

uanset hvad ikke bare stole blindt på det. Men det er bare lidt som hønen og ægget – 

er det anvendelsen eller kontrollerne, som skal komme først.  

Historisk har der været eksempler på, at man i revisionen har anvendt værktøjer til fx 

dataudtræk, hvor man ikke nødvendigvis har forhold sig til disse ting – man har i 

hvert fald ikke dokumenteret det. Her bliver kravene også stadig højere. Det vil helt 

sikkert også komme ind på robotics-området. Derfor er der brug for meget refleksion 

og procesledelse, inden man går i gang med automatisering. 
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Christian: Henrik, mange gange tak for din tid. 

Henrik: Det var så lidt. 

 

 


