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Executive summary 

This research paper investigates how Audit Quality Indicators (AQIs) can be used to measure the 

quality of statutory audits. The paper also seeks to reveal the consequences of auditors 

communicating such indicators to external parties, including to uncover the pros and cons of using 

AQIs as a proxy for audit quality. The focus of this paper is on auditors, members of audit 

committees and creditors. In order to answer these questions, it is investigated how these different 

stakeholders perceive and define audit quality. This analysis serves to uncover whether there are 

different perceptions of the term “audit quality” among stakeholders, and how any differences 

might influence audit firms’ ability to communicate relevant information to external parties. 

 

The main conclusion of the paper is that AQIs can only to some extent be used to indicate audit 

quality, and that there are several limitations to relying solely on AQIs when evaluating the quality 

of statutory audits. It is shown that – according to some stakeholders – many conditions that affect 

audit quality cannot be measured reliably, and that AQIs are therefore best used as a 

complementary tool when evaluating audit quality. Moreover, it is shown that especially audit 

committee members to a great extent rely on internal communication with the auditor, rather than 

publicly available information, which further reduces the usefulness of these indicators for this 

group of stakeholders. Furthermore, it is argued that creditors only to a very limited extent worry 

about the quality of the work performed by auditors on statutory audits, and that this group of 

stakeholders sees audit quality as equal to financial reporting quality. In spite of these limitations 

the paper suggests specific AQIs tailored to the needs of audit committee members and creditors, 

which they nevertheless might find useful when evaluating audit quality. 

 

Furthermore, it is shown that communicating AQIs to the public might have several positive and 

negative consequences to the stakeholders and to the audit industry as a whole. Communicating 

AQIs might on the one hand improve both audit quality and the competition and comparability 

among audit firms and could also help to assist audit committee members in overseeing the quality 

of the work performed by auditors. On the other hand, the limitations and difficulties of defining 

and calculating specific AQIs might present particular challenges to the usefulness of AQIs, including 

the risk of distortion of competition if the purpose of AQIs is misunderstood among stakeholders. 
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1. Indledning 

1.1. Motivation 

Der eksisterer i revisionsbranchen ingen generel definition på revisionskvalitet, og opfattelsen af 

hvad der udgør god kvalitet i revisionsydelser kan være forskellig fra person til person. Eksterne 

parter som ikke er en del af revisionsprocessen har som regel ringe muligheder for at vurdere 

kvaliteten af revisors arbejde, og derfor er tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant 

af afgørende betydning. Audit Quality Indicators (AQI’er) er et værktøj som skal hjælpe eksterne 

parter til at vurdere kvaliteten af revisors arbejde og desuden øge sammenlignelighed på tværs af 

revisionsvirksomheder. AQI’er er en samling af kvantitative nøgletal og kvalitative beskrivelser som 

kan benyttes til dette formål, og anvendelsen af AQI’er er fokus i denne afhandling. 

 

Offentligheden har altså en åbenlys interesse i at kunne vurdere kvaliteten af revisors arbejde for 

at kunne afgøre, om branchen lever op til de krav som der stilles af samfundet. Det er derfor vigtigt 

at offentligheden har tillid til den kvalitet som revisor leverer. Revisors blanke påtegning er 

regnskabslæsers bedste garanti for, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med relevant 

regulering samt giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling. Hvis der ikke er 

nogen offentlig tillid til kvaliteten af revisionen, vil revisionen ingen værdi have, og derfor vil det 

være relevant for eksterne aktører at kunne måle kvaliteten af den ydelse som revisor har leveret. 

 

Netop måling af revisionskvalitet er fokus i nærværende opgave. Historisk set har man kunnet 

vurdere kvaliteten af revisionen på baggrund af forhold som foregår efter at revisionen er afsluttet 

og påtegningen afgivet (Dickins & Fay, Rebecca G; Reisch, 2014, p. 16). Dette kunne f.eks. være hvis 

der efterfølgende kom korrektioner til regnskabet, eller man har kunnet vurdere kvaliteten af 

revisionen på baggrund af de konklusioner som Erhvervsstyrelsen oplyser ved deres kvalitets-

kontrolbesøg. Alle sammen forhold som vedrører ex post ift. revisionen og påtegningen. Ved at 

anvende AQI’er til at måle revisionskvalitet er det meningen at man skal kunne måle på forhold som 

har fundet sted både før og efter påtegningen er afgivet (ex ante og ex post). Det vil gøre det muligt 

for eksterne aktører at måle på den forventede kvalitet af en ydelse som man endnu ikke har fået 
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leveret. Dette gøres ved f.eks. at måle på forhold som vedrører revisors evner og kompetencer eller 

de handlinger som udføres i løbet af revisionen, fremfor at måle på resultaterne af revisionen. 

 

Der er blevet offentliggjort mange forskellige AQI’er som skulle kunne måle kvaliteten i revisionen, 

og en af dem som Public Company Accounting Oversight Boards (PCAOB) f.eks. foreslår er ”revisors 

uddannelsestimer”. Denne AQI kan beregnes som det gennemsnitlige antal timers uddannelse som 

medarbejderne i revisionsfirmaet har gennemført i løbet af det seneste år (PCAOB, 2015, p. A-10). 

AQI’en måler altså på revisors evner og kompetencer, og skal dermed være med til at indikere 

hvordan kvaliteten af de revisioner som den pågældende revisor er en del af bliver. Et andet 

eksempel på en AQI er ”medarbejderomsætning”, hvor man måler hvor stor udskiftning af 

medarbejdere der er hos revisionsfirmaet. Her er det så spørgsmålet om hyppig udskiftning af 

medarbejdere i et revisionsfirma nødvendigvis indikerer enten høj eller lav revisionskvalitet? 

 

Revision er en ydelse der udføres af en revisor for en klient, og revisionen er ikke et produkt hvor 

man direkte kan observere kvaliteten som man kan på et almindeligt forbrugsgode. Mange forhold 

har betydning for kvaliteten af den revisionsydelse som leveres, og forskellige aktører kan som 

nævnt have forskelligt syn på hvad kvalitet er, hvilket yderligere besværliggør måling af 

revisionskvalitet. Så hvordan måler man forhold som ikke er kvantificerbare, men som spiller en 

vigtig rolle i forhold til kvaliteten af revisionen? Og vil de forhold som er kvantificerbare kunne 

indikere noget om et så uhåndgribeligt forhold som kvaliteten af en ydelse? Disse spørgsmål giver 

anledning til at overveje dels hvilke forhold som udgør god kvalitet, og dels hvordan vi kan måle 

kvaliteten af revisionsydelser. 

 

Med afsæt i ovenstående undersøges i denne afhandling AQI’ers egenskaber, og hvordan de kan 

anvendes til at måle kvaliteten af revisionsydelser. Vi vil undersøge hvilken betydning 

kommunikation af AQI’er har for eksterne brugere og branchen som helhed, og hvilke fordele og 

ulemper det vil kunne medføre for de forskellige aktører. Emnet undersøges med udgangspunkt i 

nedenstående problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål. 
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1.2. Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Problemformulering 

Hvordan, og med hvilke konsekvenser, kan Audit Quality Indicators (AQI’er) anvendes til at måle 

og kommunikere kvaliteten af revisionsydelser til eksterne brugere? 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvordan kan revisionskvalitet karakteriseres, og hvilke forskellige kvalitetsforståelser 

findes der? 

 

Her vil vi undersøge begrebet revisionskvalitet ud fra et teoretisk perspektiv, og på baggrund af 

empiriske undersøgelser analysere forskellige aktørers opfattelse heraf. Vi vil undersøge forskellige 

komponenter af revisionskvalitet og herudfra give en karakteristik af begrebet. Vores fokus er her 

på revisor, regnskabsbruger samt revisionsudvalg, og vi vil undersøge hvilke karakteristika inden for 

revisionskvalitet som disse aktører hver især lægger vægt på. 

 

2. Hvad er AQI’er og i hvor høj grad kan de anvendes som et mål for revisionskvalitet? 

 

Her vil vi, ud fra et teoretisk perspektiv, undersøge formålet med at anvende AQI’er til at måle 

revisionskvalitet og de udfordringer der er forbundet hermed. Vi vil diskutere anvendelsen af 

specifikke AQI’er og deres egenskaber i forhold til at kunne måle på de fire komponenter af 

revisionskvalitet som beskrevet i underspørgsmål 1. På baggrund af empiriske observationer vil vi 

videre undersøge i hvor høj grad AQI’er, af de aktører som er genstand for analysen, ses som et 

fornuftigt og brugbart værktøj i forbindelse med at måle kvaliteten af revisionsydelser. 

 

3. Hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet bruger og efterspørger de primære 

potentielle brugere af AQI’er og i hvilken sammenhæng? 

 

Her vil vi, på baggrund af empiriske undersøgelser se på, hvilke informationer vedrørende 

revisionskvalitet vores aktører i dag bruger og efterspørger. Vi vil undersøge i hvilken sammenhæng 

og med hvilket formål aktørerne gør brug af disse informationer, samt hvilken type data aktørerne 
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i dag gør brug af. Dette gøres for at kunne vurdere i hvor høj grad der er efterspørgsel efter de 

oplysninger som AQI’er kan tilvejebringe. 

 

4. Hvilke AQI’er kan anvendes til at dække denne efterspørgsel? 

 

Her undersøges i hvor høj grad AQI’er kan anvendes til at dække den efterspørgsel på informationer 

vedrørende revisionskvalitet som er identificeret i underspørgsmål 3. Dette gøres ved at 

sammenligne de informationer som efterspørges af vores aktører, med de AQI’er som forskellige 

organisationer præsenterer som mest anvendelige og oftest brugt af tilsynsorganer på globalt plan. 

Endvidere afdækkes i hvor høj grad disse informationer og AQI’er allerede i dag er offentligt 

tilgængelige for interesserede parter. 

 

5. Hvilke konsekvenser, herunder fordele og ulemper, er der for forskellige aktører ved at 

anvende AQI’er til måling og kommunikation af forhold vedrørende revisionskvalitet? 

 

Her vil vi undersøge hvilke fordele og ulemper, herunder administrative omkostninger for revisor, 

der vil være ved at anvende AQI’er til at kommunikere kvaliteten af revisors arbejde. Dette gøres 

for at vurdere hvilke konsekvenser der vil være for aktørerne ved at revisor kommunikerer 

specifikke AQI’er til eksterne brugere. Dermed vurderes anvendeligheden af AQI’er i forhold til 

måling og kommunikation af kvalitet i de revisionsydelser som revisor leverer. 
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1.3. Afgrænsning 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering inden for de tids- og omfangsmæssige 

begrænsninger som vi har været underlagt, har det været nødvendigt at afgrænse emne og 

dataindsamling på følgende vis: 

• Vi har valgt at afhandlingens fokus skal være på udvalgte aktører som vi anser som de 

primære brugere af AQI’er. Det betyder at vi har valgt at afgrænse os emnemæssigt fra andre 

eksterne aktører som ville kunne være potentielle brugere af AQI’er, som f.eks. 

Erhvervsstyrelsen. Hvis alle aktører skulle analyseres, ville opgaven blive for omfangsrig. 

Derfor vil der på efterspørgselssiden være fokus på revisionsudvalg og regnskabsbruger.  

• Revisor vil igennem opgaven blive afgrænset til kun at blive behandlet som producent af 

AQI’er og dermed ser vi bort fra hvordan revisor selv ville kunne anvende AQI’er til internt 

brug. 

• Som følge af afhandlingens fokus på revisionsudvalg, har vi valgt at afgrænse os til PIE-

virksomheder i forbindelse med emneafgrænsning.  

• Vi har også være nødsaget til en geografisk afgrænsning i forhold til indsamling af 

førstehåndsdata. Her har vi afgrænset os geografisk til kun at indsamle førstehåndsdata i 

form af interviews fra Danmark. 
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2. Metode 

Formålet med nærværende afsnit er at beskrive hvilke data og metoder som danner grundlag for 

de konklusioner der drages i denne afhandling. Vi argumenterer for hvorfor de valgte metoder har 

været hensigtsmæssige i forhold til afhandlingens hovedspørgsmål. Vi beskriver metoder til 

dataindsamling (herunder udvælgelse af respondenter og udformning af spørgeguides til brug for 

interview), analyse, samt styrker og svagheder ved de anvendte metoder. Endvidere diskuteres 

kvalitet og pålidelighed af data, samt alternative metoder som kunne være anvendt til at besvare 

afhandlingens hovedspørgsmål. Til slut gives et overblik over afhandlingens struktur og opbygning 

for at tydeliggøre, hvordan de enkelte dele af analysen hver især bidrager til at besvare hoved-

spørgsmålet: 

 

Hvordan, og med hvilke konsekvenser, kan AQI’er anvendes til at måle 

og kommunikere kvaliteten af revisionsydelser til eksterne brugere? 

 

2.1. Metodevalg 

I forbindelse med metodevalg er det af afgørende betydning at problemformuleringen er styrende, 

dvs. at problemformuleringen afspejles i den valgte metode (Andersen, 2013, p. 32). Som det 

fremgår ovenfor, ønsker vi at undersøge dels 1) hvordan, og dels 2) med hvilke konsekvenser, de 

såkaldte Audit Quality Indicators kan anvendes til at måle og kommunikere kvaliteten af revisions-

ydelser. Problemformuleringen er således todelt. 

 

Induktiv og deduktiv metode 

Vi har valgt at besvare problemformuleringen ud fra en kombination af induktiv og deduktiv tilgang. 

Det induktive aspekt kommer til udtryk i og med at det primære formål med interviewene har været 

at skabe ny viden omkring kvalitetsforståelse og efterspørgsel på kvalitetsindikatorer. Vi forsøger 

dermed på baggrund af udvalgte individers kvalitetsforståelser (empirisk, specifikt) at sige noget 

generelt (teoretisk, generaliserende) om, hvordan den aktørgruppe som individet er en del af, 

forstår revisionskvalitet (Andersen, 2013, p. 31). Det deduktive aspekt kommer til udtryk ved at vi 

som forberedelse til udførelsen af interviewene har foretaget en analyse af eksisterende litteratur 

og derigennem etableret en teoretisk begrebsramme (et skelet) som kan anvendes til at forstå 
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revisionskvalitet. Dermed har vi som udgangspunkt for interviewene en forforståelse for hvordan 

revisionskvalitet kan beskrives, og at der for aktørerne kan være forskellige måder at opfatte 

begrebet på. Denne tilgang sætter os i stand til, på baggrund af interviewene, at be- eller afkræfte 

de teorier som er fremlagt i den eksisterende litteratur (Andersen, 2013, p. 31). 

 

Dokumentmetoden 

Vi anvender dokumentanalyse (Holm Ingemann, 2018, p. 105), bl.a. i forbindelse med at etablere 

hvordan revisionskvalitet kan karakteriseres som et led i besvarelsen af hovedspørgsmålet. Her er 

anvendt klassisk (kvalitativ) indholdsanalyse og komparativ analyse af videnskabelige artikler til at 

forstå revisionskvalitet og de udfordringer der kan opstå ved måling heraf. 

 

Interviewmetoden 

Desuden anvender vi interviewmetoden (Holm Ingemann, 2018, p. 147) til at afdække kvalitets-

forståelser blandt udvalgte aktører, samt analysere hvilke informationer vedrørende revisions-

kvalitet disse aktører efterspørger. Den kvalitative interviewmetode er oplagt i forhold til at 

undersøge forhold og temaer som er personbundne (kvalitetsforståelse er subjektivt og dermed 

forskellig fra individ til individ). Metoden er også brugbar i forbindelse med at opnå ny viden, fordi 

interviewformatet giver respondenten mulighed for at uddybe sine svar. 

 

2.2. Kildekategorisering af data 

Data kan overordnet set kategoriseres som enten empirisk eller teoretisk. Igen er det problem-

formuleringen som bør være styrende for hvordan data klassificeres. Nedenfor gives et overblik 

over de datakilder som udgør hhv. empiri og teori i denne afhandling (Andersen, 2013, p. 137): 

 

Empiri (primære data) 

- Førstehåndsdata: Interviews med revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer, kreditgivere og 

eksperter. Data er primære, idet vi selv – i forbindelse med afhandlingen – har indsamlet 

data for at kunne besvare problemformuleringen. 

- Andenhåndsdata: revisionsudvalgs offentligt tilgængelige begrundelser for revisorskift, 

revisionsfirmaers årsrapporter, gennemsigtighedsrapporter, Audit Quality Reports, 
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hjemmesider mv. Data er sekundære, idet data eksisterer uafhængigt af denne afhandling, 

dvs. de er produceret af andre og med et andet formål end at besvare denne afhandlings 

hovedspørgsmål. 

 

Teori (sekundære data) 

- Andenhåndsdata: Videnskabelige artikler vedrørende revisionskvalitet, kvalitetsindikatorer, 

og udfordringer ved måling af kvalitet og rapporter vedrørende AQI’er og anvendelsen heraf. 

Vi har på baggrund af disse data opnået viden omkring AQI’er, og analyserer på baggrund af 

den viden anvendelsen af AQI’er til måling og kommunikation af revisionskvalitet. 

 

2.3. Interview – respondentudvælgelse og interviewspørgsmål 

Formål og temaer 

Formålet med indsamling af primærdata i form af interviews har været at kortlægge hvordan de 

forskellige aktørgrupper som er genstand for vores analyse hver især forstår revisionskvalitet. 

Desuden søgte vi svar på hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet de forskellige aktører 

efterspørger, og i hvilken sammenhæng. Vi ønsker også at undersøge anvendeligheden af AQI’er for 

vores aktører, og det er især her vores undersøgelse adskiller sig fra anden litteratur på området i 

dag. Dette har bl.a. været baggrunden for ikke at genbruge allerede eksisterende data. 

 

Temaer 

De temaer som afdækkes i interviewene er: 

1. Kvalitetsforståelser inden for revision 

2. Efterspørgsel efter specifikke informationer vedrørende revisionskvalitet 

3. Anvendeligheden af AQI’er til måling og kommunikation af revisionskvalitet 

4. Konsekvenser ved at revisorer rapporterer AQI’er 

 

Udvælgelse af respondenter og dataindsamling 

Afhandlingens fokus er på revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer og regnskabsbrugere. I og med at 

revisionsudvalg kun er et krav for PIE-virksomheder (RL § 31), har vi desuden valgt at fokusere vores 

dataindsamling på revisorer som har erfaring med revision af PIE-virksomheder. For 
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revisionsudvalgsmedlemmer har vi valgt at fokusere på virksomheder som inden for de seneste år 

har været igennem et revisorskift. Dette er gjort ud fra den antagelse at vi har størst chance for at 

komme i kontakt med et medlem som faktisk har været en del af en udbudsproces, og som dermed 

også har en klar holdning til revisionskvalitet og eventuelt vil kunne genkalde sig nogle af de kriterier, 

som der blev lagt vægt på i forbindelse med revisorskiftet. 

 

Dermed er respondentudvælgelsen udtryk for en formålsbestemt udvælgelse (Holm Ingemann, 

2018, p. 166), i og med at vi har valgt at interviewe personer med relevant professionel baggrund 

og med kendskab til afhandlingens temaer. Vi har interviewet i alt 10 personer fordelt som vist 

nedenfor i Tabel 1. Antal og dybde af de enkelte interviews afspejler opgavens omfang, men er også 

udtryk for at vi som følge af interviewene nåede et mætningspunkt (Holm Ingemann, 2018, p. 170) 

i forhold til at opnå en forståelse for aktørernes kvalitetsforståelser. 

 

Nr. Ref. Nuværende stilling 
Aktør / 

perspektiv 

Kendskab 

til 

AQI'er? 

Erfaring 

som 

revisor? 

Interview 

bilag nr. 

1 R-1 Konsulent for revisorer Revisor (ekspert) Ja Ja 1.1. 

2 R-2 Revisor Revisor (ekspert) Ja Ja 1.2. 

3 R-3 Revisor Revisor Nej Ja 1.3. 

4 RU-1 Revisionsudvalgsmedlem Revisionsudvalg Nej Nej 1.4. 

5 RU-2 Revisionsudvalgsmedlem Revisionsudvalg Nej Nej 1.5. 

6 RU-3 Revisionsudvalgsmedlem Revisionsudvalg Nej Ja 1.6. 

7 K-1 Kreditgiver Regnskabsbruger Nej Nej 1.7. 

8 K-2 Kreditgiver Regnskabsbruger Nej Nej 1.8. 

9 E-1 Tilsynsmyndighed (kontrollant) Ekspert Ja Ja 1.9. 

10 E-2 Brancheekspert Ekspert Ja Nej 1.10. 
Tabel 1 - Interviewpersoner til afhandlingen, egen tilvirkning. 

 

For at højne kvaliteten af interviewdata er de fleste interviews udført med både interviewer og 

respondent fysisk til stede. Dette har givet os de bedste muligheder for at stille opfølgende 

spørgsmål, aflæse respondentens nonverbale kommunikation osv., og dermed har vi fået mest 

muligt ud af interviewene. To ud af de i alt 10 interviews er foretaget pr. telefon, pga. geografiske 
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begrænsninger eller udfordringer med at finde et tidspunkt der passede begge parter. Hvert 

interview havde en varighed på imellem ca. 30 og 60 minutter. 

 

Fortrolighed og bilag til opgaven 

Vi vælger i afhandlingen at anonymisere alle respondenter inklusive citater og dermed gøre 

interviewdata fortrolige. Denne beslutning er truffet efter aftale med interviewpersonerne, idet 

mange af disse har haft et ønske om ikke at blive nævnt ved navn i afhandlingen. Det betyder at 

bilagene 1.1. til og med 1.10. som der løbende henvises til i forlængelse af citater ikke vedlægges 

afhandlingen. Dog kan bilagene (anonymiseret) blive gjort tilgængelige for censor og eksaminator i 

forbindelse med forsvar af nærværende afhandling såfremt de måtte efterspørge det. Nedenfor ses 

en oversigt over bilag til afhandlingen: 

 

Bilag nr. Indhold Tilgængelighed 

1.1. - 1.10. 
Transskriberede interviews (anonymiseret) med alle 

respondenter 

Fortrolig - kan efterspørges 

af censor og eksaminator 

2.1. - 2.6. Interviewguides Tilgængelig - vedlagt 

3. Kvalitetsindikatorer præsenteret for respondenter Tilgængelig - vedlagt 

4. 
Oversigt over revisionsudvalgs begrundelser for valg 

af revisor 
Tilgængelig - vedlagt 

Tabel 2 - Bilag til opgaven 

 

Spørgeguides og spørgeteknikker 

Interviewene er udført som semistrukturerede interviews (Holm Ingemann, 2018, p. 173). Fordelen 

ved et semistruktureret interview er bl.a. at denne interviewform giver interviewer mulighed for at 

stille opfølgende spørgsmål som måtte opstå i løbet af interviewet (Holm Ingemann, 2018, p. 180). 

Desuden giver det semistrukturerede interview respondenten god mulighed for at komme med 

uddybende svar vedrørende de emner som respondenten enten har størst viden omkring eller 

finder mest interessant. Dette er med til at øge kvalitet og omfang af de svar der gives. 

 

Der er i udformningen af spørgsmålene til interviewguiderne gjort brug af en række forskellige 

spørgsmålstyper som hver især har været fordelagtige til at belyse de forskellige temaer som er 
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fokus for afhandlingen (s. 11). Eksempelvis er der lagt vægt på ikke at stille ledende spørgsmål, samt 

så vidt muligt at undgå ”ja-” og ”nej”-spørgsmål. Som eksempel på det sidste kan nævnes, at vi i 

forbindelse med tema 3 (anvendelighed af AQI’er) f.eks. anvender formuleringen ”hvilket kendskab 

har du til AQI’er” (åbent spørgsmål) frem for ”har du kendskab til AQI’er” (”ja”- og ”nej”-spørgsmål). 

 

Der er endvidere gjort brug af især eksemplificerende og oplevelsesbaserede spørgsmål, samt 

specificerende og fortolkende spørgsmål (Holm Ingemann, 2018, pp. 180–181). Som eksempel på 

det første kan nævnes spørgsmål 1.3. i bilag 2.4. Her bliver kreditgiver bedt om at give et konkret 

eksempel og en forklaring på, hvordan respondenten har båret sig ad med at vurdere kvaliteten af 

revisors arbejde. Specificerende og fortolkende spørgsmål er især blevet anvendt i forbindelse med 

at belyse respondenternes kvalitetsforståelser. Her har vi ofte stillet fortolkende spørgsmål for at 

sikre os, at den kvalitetsforståelse som der gives udtryk for i ord, også er det som respondenten 

faktisk besidder. 

 

Der er i alt udarbejdet seks forskellige interviewguides for bedst muligt at tage højde for interview-

personernes forskellige baggrund og forudsætninger for deltagelse. I alle interviewguides er der 

indarbejdet spørgsmål til de fire temaer der som nævnt ovenfor har dannet rammen for de seks 

interviews. Se endvidere nedenfor vedrørende operationalisering. I nedenstående Tabel 3 gives et 

overblik over de seks interviewguides og hvilke interviewpersoner de respektive guides er henvendt 

til. Interviewguidesne er desuden vedlagt som bilag nr. 2.1. til og med 2.6. 

 

Bilag nr. Interviewguide Respondent 

2.1. 1. Revisor/ekspert med kendskab til AQI'er R-1 og R-2 

2.2. 2. Revisor uden kendskab til AQI'er R-3 

2.3. 3. Revisionsudvalgsmedlem med revisorskift 2017 eller 2018 RU-1 

2.4. 4. Kreditgiver K-1 og K-2 

2.5. 5. Revisionsudvalgsmedlem uden kendt revisorskift RU-2 og RU-3 

2.6. 6. Tilsynsmyndighed (tidl. revisor) / ekspert med kendskab til AQI'er E-1 og E-2 
Tabel 3 - Interviewguides koblet op på respondenter 

 

I forbindelse med afdækning af de forskellige temaer (kvalitetsforståelser, efterspørgsel, 

anvendelighed af AQI’er samt konsekvenser ved rapportering) er anvendt operationalisering (Holm 
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Ingemann, 2018, p. 187). Operationalisering indebærer at man omsætter teoretiske temaer eller 

emner som man gerne vil undersøge, til konkrete, jordnære spørgsmål som respondenten har bedst 

mulighed for at besvare på fornuftig vis. Denne operationalisering er illustreret i de bilag som udgør 

interviewguiderne (bilag 2.1. – 2.6.) ved, at den teoretiske dimension er angivet til venstre for de 

konkrete spørgsmål som stilles respondenten til højre. Denne fremgangsmåde er med til at øge 

kvaliteten af data. Da der er tale om semistrukturerede interviews, er spørgsmålene til højre i 

bilagene ikke ”låste”, dvs. de følges ikke slavisk i interviewsituationen, men anvendes som en slags 

talepapir og udgangspunkt for dialogen. 

 

Interviewguide nr. 1 (bilag 2.1.) er henvendt til revisorer som vi forud for interviewet vidste havde 

kendskab til AQI’er. Udover at afdække kvalitetsforståelser (som er fokus i alle interviews) er fokus 

her især på at opnå viden omkring anvendeligheden af AQI’er (tema 3, s. 11) samt konsekvenser 

ved rapportering (tema 4, s. 11). 

 

Interviewguide nr. 2 (bilag 2.2.) er henvendt til revisorer som vi forud for interviewet ikke vidste 

havde kendskab til AQI’er. Fokus her er ligesom i interviewguide nr. 1, dog med den forskel at vi har 

taget os særligt tid til at introducere AQI’er (hvad de kan måle på, hvorfor de måske er relevante, 

osv.). Derudover er rækkefølgen af spørgsmålene anderledes ved at AQI’er først introduceres 

senere i interviewet eftersom vi ikke kan forvente, at respondenten nødvendigvis har kendskab til 

emnet på forhånd. 

 

Interviewguide nr. 3 (bilag 2.3.) er henvendt til revisionsudvalgsmedlemmer som vi forud for 

interviewet vidste havde taget del i en udbudsrunde i forbindelse med valg af revisor inden for de 

seneste to år. Her lægges der især vægt på at belyse efterspørgsel efter kvalitetsindikatorer (tema 

2, s. 11) i forbindelse med denne udbudsproces. Endvidere lægges der vægt på kvalitetsforståelser. 

 

Interviewguide nr. 4 (bilag 2.4.) er henvendt til kreditgivere. Her lægges der særligt vægt på 

kvalitetsforståelser og efterspørgsel på AQI’er (tema 2, s. 11). Vi vidste på forhånd at 

respondenterne ikke havde kendskab til AQI’er, og derfor bliver der (ligesom i interviewguide 2) 

gjort ekstra meget ud af at forklare formål og anvendelsesmuligheder af Audit Quality Indicators. 
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Interviewguide nr. 5 (bilag 2.5.) er henvendt til revisionsudvalgsmedlemmer hvor vi forud for 

interviewet ikke vidste om respondenten havde været en del af en udbudsrunde. Fokus i interviewet 

er ens ift. interviewguide nr. 3 (bilag 2.3.), men bygget op på en måde, så vi får mulighed for at opnå 

viden om efterspørgsel på AQI’er (tema 2, s. 11) selvom det skulle vise sig, at respondenten ikke 

havde taget del i en udbudsrunde. Dette viser sig eksempelvis at være tilfældet for RU-3. For at 

afdække temaet efterspørgsel på AQI’er (tema 2, s. 11) spørger vi her i stedet ind til, hvordan 

respondenten i en udbudssituation ville have båret sig ad med at sammenligne revisionsfirmaer og 

hvilke forhold man i den situation havde lagt vægt på. Endvidere spørger vi ind til, hvilke forhold 

respondenten lægger vægt på i relation til at overvåge kvaliteten af den lovpligtige revision, som er 

revisionsudvalgets pligt jf. RL § 31. 

 

Interviewguide nr. 6 (bilag 2.6.) er henvendt til E-1 og E-2. Fælles for disse er, at begge har kendskab 

til AQI’er, og at ingen af dem i dag arbejder som praktiserende revisorer. Interviewguiden er identisk 

med interviewguide 1 (bilag 2.1.) med den forskel, at vi i de indledende spørgsmål ikke spørger ind 

til deres revisionsmæssige erfaring. 

 

2.4. Interview – efterbehandling 

Transskribering 

For at få interviewene ned i et læsbart format er samtlige interviews blevet transskriberet så ordret 

som muligt på baggrund af lydfiler (Holm Ingemann, 2018, p. 199). Vi har transskriberet ordret, frem 

for f.eks. at udarbejde resuméer, med det formål at sikre fuldstændighed af data og dermed undgå 

at udelade vigtige informationer (f.eks. vedrørende respondentens formuleringer mv.) som ville gå 

tabt i et rent indholdsmæssigt resumé. Endvidere er det i forbindelse med analysen en fordel at 

have interviewet på skrift frem for at skulle spole frem og tilbage i en lydfil for at genhøre præcise 

formuleringer. Transskription har dermed givet os det bedst mulige udgangspunkt for analyse-

arbejdet, men har ikke kun været forberedende i forhold til analysen. Undervejs i arbejdet med at 

transskribere har vi løbende lavet analyser af de svar som blev givet. Vi har dermed også øget vores 

kendskab til afhandlingens empiriske grundlag ved at transskribere alle interviews. 
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Analyse af interviews 

Interviewdata er i vores tilfælde af kvalitativ karakter, og derfor har det været hensigtsmæssigt at 

anvende kvalitativ indholdsanalyse (Holm Ingemann, 2018, p. 110) i behandlingen af det empiriske 

materiale. I forbindelse med analysen har vi anvendt den hermeneutiske tilgang (hermeneutisk 

analyse, Holm Ingemann, 2018, p. 206). For den hermeneutiske analysemetode er det 

kendetegnende at interviewer går ind i interviewet med en særlig forforståelse af de emner som 

undersøges. Vores forforståelse udgør i dette tilfælde vores forståelse af revisionskvalitet som vi 

har opnået på baggrund af litteraturanalyse, samt vores forventninger til respondenternes svar mv. 

Efterhånden som interviewene afvikles er denne forståelse blevet udvidet, og vi blev 

opmærksomme på nye aspekter som vi ikke kendte til forud for interviewene. Endvidere har vi 

været opmærksomme på, at vores respondenter også har haft en forforståelse for de emner som 

er fokus i interviewene, og løbende forsøgt at udfordre disse. 

 

I forbindelse med at belyse de temaer som danner rammen for interviewene (s. 11) har vi været 

opmærksomme på hvilke muligheder og udfordringer det semistrukturerede interview kan have. 

Dette indebærer f.eks. at vi i forbindelse med analysen af disse temaer har set på interviewet som 

helhed og ikke kun de svar som er blevet givet under de specifikke spørgsmål som omhandler det 

enkelte tema. Selvom nogle få specifikke interviewspørgsmål fra interviewguidesne dermed 

fremgår i dele af analysen, er det altså ikke ensbetydende med, at vi i forbindelse med at belyse det 

pågældende tema kun i analysen har medtaget respondentens svar på netop disse specifikke 

spørgsmål. 

 

Som supplement til den hermeneutiske analysemetode har vi anvendt kodning af respondenternes 

svar (Holm Ingemann, 2018, p. 112). Kodning indebærer en kategorisering af respondentens svar 

efter bestemte forhold som ønskes undersøgt. Vi har dels anvendt teoretisk kodning (Holm 

Ingemann, 2018, p. 206) i forbindelse med kvalitetsforståelser, dels empirisk kodning (Holm 

Ingemann, 2018, p. 206) for at belyse de fire temaer som er fokus for interviewene (afsnit 2.3., s. 

11). Her har vi primært kodet tekstpassager til bestemte kategorier (frem for kodning af specifikke 

ord og begreber) med det formål at opnå en fyldestgørende forståelse af respondentens holdninger 

og meninger (Holm Ingemann, 2018, p. 207). Kodning har gjort det lettere at identificere mønstre 
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samt forskelle og ligheder inden for de forskellige temaer, og har især bidraget til at afdække 

kvalitetsforståelser for de enkelte respondenter og forskelle heri på tværs af aktører. 

 

2.5. Datakvalitet og refleksion 

Validitet og reliabilitet 

Som beskrevet ovenfor har vi nøje udvalgt de personer som vi var interesserede i at interviewe 

(formålsbestemt respondentudvælgelse). Vi har spurgt de personer som har størst viden på 

området, samt de personer som vi er interesserede i at afdække kvalitetsforståelser hos. Endvidere 

har vi anvendt de metoder og værktøjer som har været mest hensigtsmæssige til brug for analyse 

af kvalitative data, samt forsøgt at formulere interviewspørgsmålene på en måde, så vi har fået 

belyst de relevante emner. Disse er alle forhold som er med til at sikre validitet (gyldighed) i 

udførelsen af vores undersøgelser (Holm Ingemann, 2018, p. 217). 

 

Endvidere har vi været konsistente i udførelse og analyse af interviews (dvs. stillet de samme 

spørgsmål på den samme måde). Vi har i analysen været opmærksomme på de muligheder og 

begrænsninger som ligger i datagrundlaget, og har desuden ikke konkluderet på forhold, som det 

empiriske materiale ikke har kunnet belyse. Endvidere har vi – hvor det har været muligt – 

understøttet vores egne konklusioner med eksisterende litteratur på området. I udvælgelsen af 

supplerende litteratur har vi inddraget andres undersøgelser vedrørende de samme emner 

(revisionskvalitet og måling heraf) og i øvrigt undersøgelser som har belyst kvalitetsforståelser hos 

aktører, som har været sammenfaldende med de aktører der behandles i denne afhandling. Disse 

er alle forhold som er med til at sikre reliabilitet (pålidelighed) i vores undersøgelse (Holm 

Ingemann, 2018, p. 217). 

 

Interviewformen – styrker og svagheder 

Som nævnt giver det semistrukturerede interview på grund af formatet gode muligheder for at få 

dybdegående empirisk materiale. Endvidere har ekspertinterviewene været særligt udbytterige i 

relation til afhandlingens hovedtema, eftersom Audit Quality Indicators ikke er bredt kendt blandt 

de aktører som også har været genstand for analysen. Til gengæld har indsamling og transskription 

af interviewdata været omfattende og tidskrævende, hvilket også har bevirket, at antallet af 
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respondenter som vi har kunnet nå at interviewe, er begrænset. Dette har yderligere begrænset 

vores muligheder for at drage konklusioner vedrørende populationen (dvs. vedr. alle revisorer, alle 

revisionsudvalgsmedlemmer osv.). Som beskrevet i forrige afsnit har vi kompenseret for disse 

begrænsninger ved at inddrage øvrige kilder (andenhåndsdata i form af videnskabelige artikler, 

offentligt tilgængelige begrundelser for valg af revisor osv.) og dermed øget kvaliteten af data og de 

konklusioner der drages i afhandlingen (triangulering). 

 

2.6. Afhandlingens opbygning 

Analysen er bygget op på følgende måde: I første del (afsnit 3.) gives en karakterestik af 

revisionskvalitet hvilket danner rammen for en undersøgelse af kvalitetsforståelser inden for 

revision blandt de forskellige aktører. I anden del (afsnit 4.) undersøges AQI’ers anvendelighed i 

forhold til måling af revisionskvalitet, og i tredje del (afsnit 5.) ser vi på hvilke informationer 

vedrørende revisionskvalitet vores aktører efterspørger. I fjerde del (afsnit 6.) gives et bud på hvilke 

AQI’er som vil kunne dække denne efterspørgsel, og i femte del (afsnit 7.) gives et overblik over 

fordele og ulemper ved at revisor kommunikerer AQI’er eksternt. På baggrund heraf konkluderes, i 

relation til problemformuleringen, hvordan AQI’er kan anvendes som mål for revisionskvalitet. 

Strukturen på analysen kan illustreres på følgende vis: 

 

 

Figur 1 - Afhandlingens opbygning 
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3. Revisionskvalitet og kvalitetsforståelser 

 

 

3.1. Karakteristik af revisionskvalitet 

Definitioner på revisionskvalitet 

Det er, som nævnt i indledningen til denne afhandling, ingen let opgave at karakterisere og definere 

revisionskvalitet. Kvaliteten af revisionsydelser kan ikke umiddelbart observeres og defineres ud fra 

objektive kriterier, og revisionskvalitet afhænger i høj grad af øjnene der ser (Brivot, Roussy, & 

Mayer, 2018, p. 51). Der eksisterer i litteraturen flere bud på definitioner på revisionskvalitet, her 

f.eks. DeFond & Zhang (2014, p. 280) der beskriver hvordan DeAngelo (1981) definerer revisions-

kvalitet som sandsynligheden for at revisor både opdager og rapporterer en fejl i klientens 

regnskabssystem. Denne definition ses anvendt flere steder i litteraturen. Andre definerer 

revisionskvalitet som en revision der er værdiskabende for kunden (Brivot et al., 2018), frem for en 

revision der blot finder de fejl der skal findes. 

 

Der er dog behov for at udbygge disse definitioner hvis man vil sige noget meningsfyldt om 

revisionskvalitet og rapportering heraf. Definitionerne ovenfor kan ikke stå alene, men må ses i 

sammenhæng med de forskellige komponenter som tilsammen udgør kvaliteten af revisionsydelser. 

Her findes i litteraturen en begrebsramme som anvendes til at forstå og karakterisere revisions-

kvalitet. Begrebsrammen eksisterer i mange varianter som alle bygger på flere af de samme 

grundlæggende forudsætninger vedrørende revisionskvalitet. Fælles for dem er at de opdeler 

revisionskvalitet i en række delelementer som tilsammen har indflydelse på kvaliteten af revisions-

ydelser. Begrebsrammen anvendes i både den videnskabelige forskning (se f.eks. Brivot et al. (2018), 

Christensen, Glover, Omer, & Shelley (2016) og Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury, 

(2013)) og af tilsynsorganer (f.eks. IAASB og PCAOB) og andre organisationer (f.eks. Center for Audit 

Quality) som beskæftiger sig med emnet. 

 



21 
 

I det følgende undersøges med udgangspunkt i videnskabelige artikler og rapporter på området 

hvordan disse komponenter af revisionskvalitet bedst kan beskrives og defineres. Dette gøres for at 

fastlægge afhandlingens teoretiske ståsted, og anvendes som fundament for senere afsnit i 

analysen vedrørende måling af revisionskvalitet.  

 

Begrebsrammen i litteraturen 

Som nævnt har forskellige bidragydere til litteraturen igennem de senere år hver især givet deres 

bud på en begrebsramme som kan anvendes til at forstå revisionskvalitet. Nedenfor i tabellen er 

opsummeret hvordan en række personer og tilsynsorganer hver især definerer de forskellige 

komponenter af revisionskvalitet, og hvilke elementer som indgår i komponenterne: 

 

Litteratur Hovedkomponenter af revisionskvalitet 

Inputs Process Outputs Context 

Francis (2011) - "units of 
analysis" 

Audit Inputs Audit Process 

Economic 
Consequences 

of Audit 
Outcomes 

Accounting 
Firms Audit 

Industry and 
Audit Markets 

Institution 

DeFond & Zhang (2014) - 
"Audit Quality Measures" 

Input-based 
Audit Quality 

Measures 

 
Output-based 
Audit Quality 

Measures 

 

Christensen et al (2016) - 
"General Audit Quality 
Framework" 

Inputs Process 
Outputs and 

Opinion 
Post-Opinion 

Knechel et al (2013) - 
"Indicators of Audit Quality” 

Inputs Process Outcomes Context 

U.K.'s Financial Reporting 
Council [FRC] (2008) - "Audit 
Quality Framework" (også 
refereret i Knechel et al, 2013) 

Skills and 
Personal 

Qualities of 
Partners & 

Staff 

Effectiveness 
of Audit 
Process 

Reliability & 
Usefulness of 

Audit 
Reporting 

Audit firm 
Culture 
Factors 

Outside the 
Control of 
Auditors 

Bedard et al. (2010) - "Audit 
Quality Indicators" 

Inputs to Audit 
Quality 

 Outputs of 
Audit Quality 
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IAASB (2014) - "A Framework 
for Audit Quality" 

Input Factors 
Process 
Factors 

Output Factors 

Contextual 
Factors 

Key 
Interactions 

Center for Audit Quality [CAQ] 
(2014) - "Approach to Audit 
Quality Indicators" 

Engagement 
Team 

Knowledge, 
Experience, 

and Workload 

Monitoring 
Auditor 

Reporting 

Firm 
Leadership 
and Tone at 

the Top 

NBA (2016) - "General Audit 
Quality Factors" 

Input Process Output1  

PCAOB (2015) - "Potential 
Indicators" 

Audit 
Professionals 

Audit Process2 Audit Results2  

Tabel 4 - Begrebsrammen i litteraturen, egen tilvirkning. Overblik over forskellige aktørers bud på en begrebsramme til at forstå 
revisionskvalitet 

 

Af figuren fremgår det at langt de fleste komponenter som beskrives af de forskellige aktører kan 

kategoriseres inden for en af de fire hovedkategorier. Disse hovedkategorier (eller hoved-

komponenter som benævnt i Tabel 4 er: 1) Inputs, 2) Process, 3) Outputs og 4) Context. Vi ser også 

at kompleksitet varierer blandt aktører. Eksempelvis har Francis (2011) tre delkomponenter under 

hovedkategorien Context, mens  Knechel et al. (2013) og Christensen et al. (2016) kun har et enkelt 

delkomponent i denne kategori. Det fremgår endvidere at nogle aktører opererer med kun 2-3 

komponenter af revisionskvalitet (f.eks. DeFond & Zhang (2014) og PCAOB (2015)) mens andre 

anvender op til 6 forskellige komponenter (se f.eks. Francis (2011)). 

 

Vi ser også af Tabel 4 at benævnelser for de forskellige komponenter inden for samme 

hovedkategori hos de forskellige aktører varierer meget. Dog er det også tydeligt, når man læser 

beskrivelserne hos de forskellige aktører, at der er væsentlige overlap i betydningen af 

komponenterne, trods ret forskellige benævnelser. Som eksempel herpå kan hovedkategorien 

Inputs nævnes. Her er ligheden især tydelig hvis man sammenligner  Knechel et al. (2013) med CAQ 

(2014) og PCAOB (2015). Knechel et al. (2013) definerer Inputs bl.a. som revisors viden og ekspertise 

                                                      
1 Begrebsrammen ifølge NBA (2016) klassificerer nogle delkomponenter som ”Output” som af andre aktører 
klassificeres som ”Context”. 
2 Begrebsrammen ifølge PCAOB (2015) klassificerer nogle delkomponenter som ”Process” og ”Outputs” som af andre 
aktører klassificeres som ”Context”, f.eks. elementet ”communications between auditor and audit committee”. 
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samt professionelle skepsis (Knechel et al., 2013, pp. 391–392), hvilket netop er i tråd med 

benævnelsen hos både CAQ (2014) og PCAOB (2015). 

 

Sammenfald i indhold på trods af forskellige benævnelser er også fremtrædende i hovedkategorien 

Context, som hos IAASB (2014) benævnes ”Contextual Factors” og ”Key Interactions”. Disse 

benævnelser er sammenfaldende med indholdet i de komponenter under Context som Francis 

(2011) benævner ”Accounting Firms”, ”Audit Industry and Audit Markets” og ”Institutions”. Det er 

altså tydeligt at der trods forskellige benævnelser hos forskellige aktører er væsentligt sammenfald 

i betydning og indhold af delkomponenter. 

 

Begrebsrammen – vores forståelse af revisionskvalitet 

På baggrund af ovenstående analyse er der til brug for denne afhandling udviklet nedenstående 

model (Figur 2) over komponenter af revisionskvalitet. Modellen tager udgangspunkt i  Knechel et 

al.'s (2013, p. 404) model over kvalitetsindikatorer med nogle få justeringer i forhold til klassifikation 

og præsentation som beskrevet nedenfor. Modellen anvendes som værktøj i forbindelse med 

klassifikation af specifikke forhold som har betydning for revisionskvalitet, samt til at kategorisere 

diverse kvalitetsindikatorer (AQI’er). 

 

Modellen tager, i stil med Knechel et al. (2013), udgangspunkt i følgende fire komponenter af 

revisionskvalitet: 

1. Inputs – input til revisionen 

2. Process – revisionens udførelse 

3. Outputs & Outcomes – produkter (outputs) og konsekvenser (outcomes) af revisionen 

4. Context – forhold uden for selve revisionen som påvirker andre delkomponenter eller 

indikerer noget om kvaliteten af revisionen 

 



24 
 

 

Figur 2 – Begrebsrammen - vores forståelse. Modellen afbilder forhold og komponenter som har betydning for kvaliteten 
af revisionen eller kan indikere revisionskvalitet. Modellen er ikke udtømmende, men giver eksempler på forhold som 
hører under de respektive komponenter. Egen tilvirkning, inspireret af Knechel et al. (2013, p. 404). 

 

Pilene i modellen afspejler hvordan forskellige komponenter påvirker hinanden. F.eks. fremgår det 

at inputs til revisionen påvirker process som påvirker outputs. Sagt med andre ord har 

medarbejderne på revisionsteamet (deres kompetencer, erfaring osv.) betydning for hvordan 

revisionen udføres i praksis, som igen har betydning for udfaldet (resultaterne) af revisionen. 

Elementerne i context er forhold uden for selve revisionen som direkte eller indirekte påvirker de 

andre komponenter (inputs, process og outputs & outcomes). Sammenhængen til de andre 

komponenter er vist med stiplede pile for at illustrere dette. 

 

Vores forståelse af begrebsrammen 

Vi vælger at beskrive begrebsrammen ud fra disse fire komponenter da vi mener at denne opdeling 

giver bedst mening i relation til AQI’er og måling af revisionskvalitet. Desuden mener vi at denne 
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model og opdeling er enkel og intuitiv og at den let anskueliggør de forskellige elementer af 

revisionskvalitet. Modellen er intuitiv fordi det, på baggrund af denne, er let at klassificere 

kvalitetsindikatorer i komponenterne, hvilket har betydning for anvendeligheden af AQI’er. Vi har 

opstillet vores egen model over revisionskvalitet i stedet for at genbruge modellen hos f.eks. 

Knechel et al. (2013) af især to grunde: For det første fordi vi på den måde bedst kan definere og 

tydeliggøre en ”begrebsramme” til brug for netop vores afhandling, og for det andet for at undgå 

forvirring omkring definitioner af komponenter som kan opstå fordi der i litteraturen er så relativt 

stor forskel på definitioner og indhold på tværs af bidragydere (jf. Tabel 4). 

 

Nedenfor undersøges de forskellige elementer og kvalitetsindikatorer som findes inden for 

revisionskvalitet. Disse forhold og indikatorer kan alle relateres til en af hovedkategorierne i Figur 2 

(vores forståelse af begrebsrammen) og udgør således elementer inden for revisionskvalitet som 

siger noget om den enkelte komponent. Nedenstående gennemgang er ikke udtømmende, da der 

som nævnt er mange forhold som hver for sig og tilsammen påvirker kvaliteten af revisionsydelser. 

Gennemgangen af forhold som påvirker kvaliteten af revisionen understøtter senere afsnit vedr. 

måling af revisionskvalitet ved brug af AQI’er. 

 

Inputs 

Inputs til revisionskvalitet kan opdeles i hhv. revisorspecifikke og klientspecifikke forhold, hvilket 

illustreres i Figur 2 med en stiplet linje midt i boksen Inputs. Revisorspecifikke inputs indbefatter 

bl.a. medarbejdere på revisionsteamet, revisorernes individuelle brancheerfaring, revisors 

professionelle dømmekraft, antallet af interne uddannelsestimer pr. revisor på opgaven mv. 

Forholdene kaldes ”revisorspecifikke” da de vedrører revisionsfirmaet, og er dermed forhold som 

revisor (i hvert fald til dels) har kontrol over. Definition og indhold af revisorspecifikke inputs til 

revisionen er i tråd med Knechel et al. (2013, pp. 391–393). 

 

Klientspecifikke inputs består af forhold som revisor ikke har direkte kontrol over. Disse forhold er 

f.eks. klientens rå (ikke-reviderede) finansielle oplysninger som f.eks. råbalance, bogføringsdata, 

revisionsmateriale udleveret af klienten til brug for status- eller løbende revision, kompleksitet i 

klientvirksomheden (f.eks. ift. forretningsgange eller branche, pengestrømme mv.). Det er forhold 
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som vedrører den specifikke klient og/eller data som leveres af denne, og derfor også forhold som 

revisor ikke har kontrol over. Klientspecifikke inputs nævnes af Christensen et al. (2016, p. 1676) 

som forhold der påvirker omfanget og planlægningen af revision, og foreslås desuden af samme 

forfatter som et oplagt emne til videre forskning. Klientspecifikke inputs berøres også af IAASB 

(2014, p. 20) under ”key interactions” (jf. Tabel 4). Det er relevant at nævne, at revisor selvfølgelig 

til dels har mulighed for at kontrollere klientspecifikke inputs i og med at revisor, i forbindelse med 

klientaccept, selv aktivt vælger sine klienter. 

 

Process 

Komponenten Process jf. Figur 2 omfatter selve udførelsen af revisionen. Forhold herunder er f.eks. 

antal timer medarbejderne og partneren bruger på udførelsen af revisionen, hvilke handlinger der 

udføres, kommunikationen med klienten, hvorvidt revisionen udføres i overensstemmelse med 

ISA’erne osv. Disse forhold under ”Process” påvirkes i høj grad af revisors professionelle 

dømmekraft og skepsis (Knechel et al., 2013, p. 397) – dvs. hans eller hendes evner og muligheder 

for at foretage faglige vurderinger i løbet af revisionen. 

 

Der er blandt forfatterne oplistet i Tabel 4 ret bred enighed om hvilke elementer der hører under 

komponenterne inputs og process. Det ses endvidere af figuren at alle bidragydere har Inputs som 

en komponent, mens langt de fleste også har Process som komponent i deres begrebsramme. 

 

Outputs & Outcomes 

I komponenten Outputs & Outcomes skelnes der mellem produkter af selve revisionen (”outputs”) 

og konsekvenser som følger af, at revisor har afgivet sin påtegning (”outcomes”). Opdelingen 

illustreres i Figur 2 med en stiplet linje midt i boksen. Outputs er forhold som er produkter af 

revisionen, og kan kort defineres som værende revisors interne og eksterne rapportering og 

konklusioner i forbindelse med afslutningen af revisionen (f.eks. selve revisors påtegning, Key Audit 

Matters, eventuelle konklusioner vedrørende going concern, management letter osv.). Denne 

definition er i tråd med det som IAASB (2014, pp. 14–18) definerer som ”Output Factors”. Den 

eneste forskel i forhold til IAASBs definition af ”Output Factors” er at IAASB inkluderer revisions-

virksomheders eksterne rapportering på firmaniveau vedrørende revisionskvalitet (f.eks. revisions-
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virksomheders gennemsigtighedsrapporter, årsrapporter mv.) under outputs. Vi definerer outputs 

som outputs til selve den enkelte revision (det enkelte engagement). 

 

Outcomes er forhold som opstår som følge af klientens og revisors rapportering (klientens 

årsrapport hhv. revisors påtegning mv.), altså som en konsekvens af revisionen. Her kan nævnes 

eventuelle korrektioner til regnskabet, hvorvidt klienten har fået en bedre forståelse af finansielle 

oplysninger, mv. Definitionen af outcomes er i tråd med Knechel et al. (2013, p. 397) med den forskel 

at vi skelner mellem outputs og outcomes. 

 

Context 

Komponenten Context defineres som alle forhold der ikke direkte vedrører den specifikke revision 

(dvs. medarbejderne på opgaven, selve udførelsen eller resultaterne heraf), men som på den ene 

eller den anden måde påvirker en eller flere af komponenterne. Her kan nævnes størrelsen af 

revisionsfirmaet, størrelsen af revisionshonoraret, medarbejdertilfredshed blandt de ansatte i 

revisionsvirksomheden, størrelsen af honoraret for ikke-revisionsydelser eller antal verserende 

retssager imod revisionsvirksomheden. Også lovgivning vedrørende revisionens udførelse, krav til 

revisionsdokumentation eller kvalitetsstyringssystemer indgår i context (som beskrevet i IAASB 

(2014, pp. 26–35)). Yderligere inkluderes i context også revisors eksterne rapportering vedrørende 

revisionskvalitet på firmaniveau (dvs. ikke vedrørende den specifikke revision), altså revisions-

virksomhedens gennemsigtighedsrapporter, årsrapporter mv. Denne rapportering påvirker ikke 

direkte komponenterne af revisionskvalitet, men den kan give en indikation af hvorvidt revisions-

virksomheden på den enkelte opgave er i stand til at levere kvalitet eller ej. Definition og indhold af 

context-faktorer er inspireret af Knechel et al. (2013) samt IAASB (2014) og andre bidragydere jf. 

Tabel 4. 

 

3.2. Aktører som er genstand for analysen 

Der findes en række aktører som har en interesse i revisionskvalitet. Disse er aktører som enten 

direkte eller indirekte bliver påvirket af kvaliteten af revisionsydelser, fordi de på den ene eller 

anden måde har en ”aktie” i de ydelser som revisor leverer. Disse aktører har som regel en interesse 

i at revisorer leverer så høj kvalitet i revisionen som muligt. Høj kvalitet afhænger af hvilken aktør 
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man ser på, da forskellige aktører, som uddybet i afsnit 3.3. nedenfor, har forskellige definitioner og 

syn på de forhold og komponenter som udgør revisionskvalitet. 

 

Af aktører som helt åbenlyst har en interesse i kvaliteten af revisors ydelser kan nævnes revisor selv, 

klienten (revisors kunde), virksomheder og privatpersoner som investerer i andre virksomheder, 

kreditgivere, staten (især Erhvervsstyrelsen som fører kontrol med revisionsvirksomheder i 

Danmark), lovgivende instanser (nationalt og internationalt), offentligheden (lægmand) og mange 

flere. Nedenfor er oplistet de aktører som primært er fokus i denne afhandling og deres tilknytning 

til revisionsydelsen og kvaliteten heraf: 

 

Aktør Rolle ifm. revisionsydelsen 

Revisor og revisionsvirksomheder Udbyder ydelsen 

Regnskabsbruger (kreditgiver) Bruger ydelsen 

Medlemmer af revisionsudvalg i PIE-virksomheder Bruger og modtager ydelsen 

Tabel 5 - Overblik over aktører som er fokus i afhandlingen og deres rolle i forbindelse med revisionskvalitet. 

 

Vi vælger at fokusere på disse aktører fordi vi mener at det er de primære aktører som påvirker eller 

bliver påvirket af kvaliteten af revisionsydelser. Derfor ser vi også disse aktører som de primære 

potentielle brugere af AQI’er og finder det endvidere mest sandsynligt at disse aktører (i forhold til 

andre aktører som påvirkes af revisionskvalitet) også har en holdning til revisionskvalitet. 

 

Nedenfor beskrives de enkelte aktørers tilknytning til revisionskvalitet, deres rolle i det finansielle 

marked samt vores begrundelse for at fokusere på netop disse aktører i vores afhandling. 

 

Revisorer og revisionsvirksomheder 

Revisor skal, i forbindelse med udførelsen af revisionsydelser, agere offentlighedens tillids-

repræsentant i henhold til RL § 16. Revisors rolle i samfundet er at tilføre pålidelighed til finansielle 

informationer i form af regnskaber som private og offentlige virksomheder producerer. Derfor er 

det også vigtigt for revisor at kunne dokumentere og kommunikere at man lever op til de krav til 

revisionskvalitet der stilles af samfundet. Dette er også et middel for revisor til at kunne differentiere 
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sig fra andre revisionsfirmaer, og rapportering af revisionskvalitet kan dermed blive et konkurrence-

parameter for revisor. Revisors rolle i forbindelse med revisionskvalitet er altså som udbyder – dels 

af revisionsydelser og dels af oplysninger vedrørende kvaliteten i de ydelser som leveres. For at 

kunne rapportere om forhold af betydning for revisionskvalitet er det afgørende at revisor forstår 

hvordan aktører i markedet definerer ”god revisionskvalitet”. Af disse grunde er revisor en aktør i 

fokus for denne afhandling. 

 

Det er relevant at bemærke at revisor også kan anses for at være primær bruger af AQI’er som 

værktøj til intern styring af kvalitet af revisionsopgaver. Dog begrænser vi os i nærværende 

afhandling til kun at se på revisor som producent (udbyder) af AQI’er, da vores fokus er på de 

informationer som revisor kommunikerer eksternt vedrørende revisionskvalitet, og ikke på hvordan 

han/hun evt. selv anvender disse informationer. 

 

Regnskabsbruger (kreditgiver) 

Regnskabsbruger defineres i nærværende opgave som investorer og kreditgivere (f.eks. banker). 

Disse er blandt de primære brugere af de regnskaber som revisor reviderer, og påvirkes derfor også 

indirekte af den kvalitet i revisionen som revisor har leveret. Investorers rolle i samfundet er at 

tilføre kapital til virksomheder i markedet som har behov for det. Det samme gælder kreditgivere. 

Investorer og kreditgivere træffer beslutninger på baggrund af regnskaber, og derfor er det også af 

afgørende betydning at de kan stole på dem. Det kan de kun, hvis de har tillid til revisors arbejde. 

Investorers og kreditgiveres rolle i forbindelse med revisionskvalitet er altså som bruger, dels af 

revisionsydelsen og dels af oplysninger vedrørende revisionskvalitet som kommunikeres af revisor. 

Derfor er regnskabsbruger også fokus for denne afhandling. 

 

Vi skelner i opgaven ikke imellem investorer og kreditgivere da vi mener at disse to aktørers rolle i 

relation til revisionskvalitet er sammenfaldende. Virksomheders aktionærer såvel som kreditorer 

har behov for at kunne vurdere virksomhedens indtjeningsevne bl.a. ved at læse regnskaberne. 

Begge aktører har en interesse i at virksomheden tjener penge og kan betale sine forpligtelser i takt 

med at de forfalder. Dog vil vi i nærværende afhandling løbende henvise til kreditgivere frem for 
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regnskabsbruger eller investor, i og med at det er kreditgivere som udgør det empiriske grundlag 

for afhandlingen i relation til denne aktørgruppe. 

 

Revisionsudvalgsmedlemmer i PIE-virksomheder 

Revisionsudvalgets opgaver er, blandt andre, at overvåge den lovpligtige revision, at overvåge 

regnskabsaflæggelsen og at udvælge og indstille til hvilken revisor der bør vælges for den 

pågældende virksomhed (RL § 31). Det er et krav at mindst et af medlemmerne i revisionsudvalget 

har kompetencer inden for regnskab eller revision (RL § 31, stk. 1, nr. 4). Revisionsudvalget bør 

derfor have gode forudsætninger for at kunne vurdere kvaliteten af revisors arbejde og dermed 

træffe den rigtige beslutning vedrørende valg af revisor. Det er en fordel hvis revisionsudvalget kan 

træffe denne beslutning på et oplyst grundlag, og derfor er revisionsudvalg en oplagt bruger af 

AQI’er og andre oplysninger vedrørende revisionskvalitet som revisor kommunikerer eksternt. 

Revisionsudvalgets rolle i forbindelse med revisionskvalitet er altså som bruger af disse oplysninger 

samt til dels modtager af selve revisionsydelsen (hvis man ser revisionsudvalget og klienten som en 

og samme aktør). Af disse grunde, og fordi revisionsudvalget også kan ses som repræsentant for 

revisors klient, er revisionsudvalg også en aktør i fokus for denne afhandling.  

 

Det er kun et krav for virksomheder af offentlig interesse (PIE-virksomheder) at etablere et 

revisionsudvalg (RL § 31, stk. 1), og derfor er fokus i denne afhandling også på revisioner af netop 

PIE-virksomheder. Eftersom det i mange tilfælde kun er større revisionsvirksomheder som har de 

fornødne ressourcer til at revidere PIE-virksomheder, baseres en del af analysen også primært på 

Big 4-revisionsvirksomheder i Danmark (PwC, EY, Deloitte og KPMG) og de informationer som disse 

i dag kommunikerer til offentligheden vedrørende revisionskvalitet. 

 

Fravalg af aktører 

Vi vælger i denne afhandling at afgrænse os fra en række eksterne aktører som i relation til 

problemformuleringen kunne være særligt relevante at inddrage i relation til AQI’er. Her kan f.eks. 

nævnes Erhvervsstyrelsen og CFO og finansteams i klientvirksomheder. I og med at vi opfatter disse 

aktører særligt relevante i forhold til kommunikation af revisionskvalitet og dermed AQI’er finder vi 
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det i øvrigt særligt relevant at begrunde, hvorfor vi i denne afhandling vælger at afgrænse os fra 

disse. 

 

Erhvervsstyrelsens fokus i relation til revisionskvalitet er at føre kontrol med revisionsvirksomheder. 

I relation til opgaven ser vi Erhvervsstyrelsen mere som en intern part, i og med at 

Erhvervsstyrelsens opgave netop er at føre tilsyn med, at den interne kvalitetsstyring i 

revisionsvirksomhederne lever op til de standarder som findes i lovgivningen. Vi har endvidere valgt 

at fokusere på revisionsudvalg frem for CFO og finansteamet i klientvirksomheden med den 

begrundelse, at revisionsudvalgets opgave – i højere grad end CFO og finansteamet – er at overvåge 

kvaliteten af revisors arbejde. Derfor vælger vi revisionsudvalget som repræsentant for 

klientvirksomheden. Udover de ovennævnte forhold går en del af begrundelsen for fravalg af disse 

aktører også på opgavens omfang. 

 

3.3. Kvalitetsforståelser 

For at afdække kvalitetsforståelser blandt de forskellige aktører som er genstand for analysen 

(revisor, revisionsudvalgsmedlemmer og regnskabsbruger), har vi stillet dem følgende spørgsmål: 

 

”Hvad forstår du ved revisionskvalitet, og hvordan ville du definere begrebet?” 

 

Med udgangspunkt i bilag 3 (kvalitetsindikatorer præsenteret for respondenter) har vi desuden 

spurgt, hvilke elementer inden for revisionskvalitet som ifølge respondenten har størst betydning 

for kvaliteten af revisionen, og om der er andre forhold end de nævnte (bilag 3) som kunne have en 

betydning. På den måde kan vi verificere kvalitetsopfattelsen hos den enkelte respondent, og 

bekræfte, om der er sammenhæng imellem respondentens definition af revisionskvalitet og de 

elementer som han/hun mener har størst betydning for kvaliteten af revisionsydelser. 

 

Denne kortlægning af kvalitetsforståelser har dannet udgangspunkt for en analyse af, hvorvidt der 

er forskel på kvalitetsforståelser blandt respondenter hhv. aktører. Det har især været af betydning 

at undersøge om revisor opfatter kvalitet anderledes end de potentielle brugere af AQI’er. Den 

analyse har været særligt vigtig i forhold til besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, idet 
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forskelle i opfattelsen kan påvirke revisors mulighed for, og evne til, at kommunikere relevante 

forhold vedrørende revisionskvalitet til AQI-brugere. 

 

I det følgende gennemgås kvalitetsforståelsen hos de respektive respondenter. De svar som gives i 

interviewene relateres løbende til de forskellige komponenter som udgør revisionskvalitet (jf. Figur 

2, afsnit 3.1.) som et led i at afdække kvalitetsforståelsen. På den måde tydeliggøres endvidere 

eventuelle forskelle i opfattelsen blandt respondenter og aktører. 

  

Revisors kvalitetsforståelse 

Definitioner: På baggrund af interviewene konkluderer vi at den gennemgående definition af 

revisionskvalitet blandt revisorerne er compliance, altså det faktum at revisionen er udført i 

overensstemmelse med gældende standarder (ISA’er) og anden relevant lovgivning. Således er 

dette en definition som gik igen hos alle de adspurgte revisorer. 

 

Eksempler: Denne opfattelse af revisionskvalitet som værende lig med regeloverholdelse kommer 

f.eks. til udtryk i følgende citat af R-1. Respondenten giver her også udtryk for at en erklæring som 

afgives med sikkerhed (f.eks. revisionspåtegningen) bliver mest rigtig hvis den underliggende 

dokumentation (revisionsdokumentation) er af høj kvalitet. Det er respondentens opfattelse at 

revisionsdokumentationen er af høj kvalitet hvis den er compliant, dvs. hvis den opfylder de krav 

der er i revisionsstandarderne til dokumentation af de udførte revisionshandlinger. Derudover 

lægger respondenten også vægt på, at det i øvrigt gælder om at minimere risikoen for fejl hvilket 

love og regler kan være en hjælp til at opnå: 

 

”(…) revisionskvalitet hænger sammen med compliance, (…) at du er i stand til at 

udføre og dokumentere en revision i overensstemmelse med reglerne (…). Altså i sidste 

ende handler det om at erklæringen, der er afgivet med sikkerhed, den er passende, 

som man kalder det – dvs. at den er rigtig. Man må sige det ultimative i forhold til 

revisionskvalitet er jo, at den erklæring der afgives, gøres på et grundlag der er af høj 

kvalitet, ikke. (...) Det endegyldige produkt det er jo revisors erklæring. Og det er 

risikoen for at den er fejlbehæftet der er det værst tænkelige der kan ske (…). Og den 

risiko skal vi minimere så meget som muligt, (…) og det gør man ved at have nogle 

regler og love for hvordan revisionen skal gennemføres, (…). Og så kan man sige at 
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kvalitetsparameteret kommer ind i det her med hvor meget har man reduceret risikoen 

for at der er fejl og mangler i den erklæring der afgives.” (Bilag 1.1., s. 2-3) 

 

R-1 er statsautoriseret revisor (bilag 1.1., s. 1) og har 15 års erfaring inden for revisionsbranchen. 

Selvom R-1 i dag ikke er praktiserende revisor, men i stedet arbejder med rådgivning af revisorer, 

er det vores opfattelse at hans udtalelser uden problemer kan anvendes til at sige noget om hvordan 

revisorer i dag opfatter revisionskvalitet. 

 

Den opfattelse af revisionskvalitet som kommer til udtryk i ovenstående citat hos R-1 går igen hos 

R-2, der er praktiserende revisor og har 25 års erfaring inden for revisionsbranchen (Bilag 1.2., s. 1). 

Hun definerer kort revisionskvalitet som følger: 

 

”(…) det synes jeg er, når revisionen er udført efter gældende standarder og anden 

relevant lovgivning.” (Bilag 1.3., s. 3) 

  

Denne opfattelse bekræftes igen af R-3, som i øvrigt uddyber vigtigheden af en veldokumenteret 

revisionsfil og dermed definerer revisionskvalitet i overensstemmelse med R-1 ovenfor. R-3 

forklarer at en veldokumenteret revision (og dermed en revision som lever op til love og regler) er 

en revision af høj kvalitet. Respondenten bliver spurgt til hvad han forstår ved revisionskvalitet, og 

svarer: 

 

”Det jeg forstår ved det, det er kvaliteten af dokumentationen. (…) Og så selvfølgelig 

er der – centreret om alt det her – er der så lovgivningen og det revisionsmæssige. Og 

inden for det regnskabsmæssige og det revisionsdokumentationsmæssige – og det 

kunden leverer, lever op til det – og revisor tilmed kan bruge det videre i sit arbejde – 

det forbinder jeg med revisionskvalitet.” (Bilag 1.3., s. 1) 

 

Indikatorer: Med udgangspunkt i bilag 3 har vi også spurgt til hvilke forhold vedrørende revisionen 

som ifølge respondenten har størst betydning for om revisor er i stand til at levere høj kvalitet i sit 

arbejde. Her går især fire forhold igen hos de adspurgte revisorer: 

1. Størrelsen på revisionshonoraret (bilag 3, nr. 2) 

2. Revision udført i overensstemmelse med gældende standarder (compliance) (bilag 3, nr. 3) 

3. Muligheden for at konsultere med specialister internt i revisionsfirmaet (bilag 3, nr. 8) 
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4. Brancheerfaring og klientkendskab (bilag 3, nr. 9 og 10 slået sammen) 

 

At nr. 2 (compliance) nævnes, er ikke overraskende, og bekræfter den definition som respon-

denterne giver tidligere i interviewene. Nr. 1, 3 og 4 ovenfor er også forhold der på sin vis støtter op 

omkring en revision der er compliant. Som argument for at 1’eren (størrelsen på revisionshonoraret) 

har betydning for kvaliteten af revisionen forklarer R-3 at jo højere honoraret er, jo mere arbejde 

kan revisor lave i forbindelse med den enkelte opgave, og jo højere bliver kvaliteten af revisionen 

dermed (bilag 1.3., s. 3). Nr. 3 (muligheden for at konsultere med specialister) og 4 (brancheerfaring 

og klientkendskab) kan muligvis relateres til regeloverholdelse (compliance) i den forstand at 

revisor, alt andet lige, må have bedre mulighed for at overholde regler og love hvis han dels har 

specialister at spørge til råds, og dels selv har kendskab til branche- eller klientspecifikke forhold 

vedrørende revisionen som kan påvirke det revisionsdokumentationsmæssige. 

 

Begrebsrammen: At revisor forbinder revisionskvalitet med compliance, vidner om at revisorer i høj 

grad fokuserer på udførelsen af revisionen (process, jf. Figur 2, afsnit 3.1.) når de bliver bedt om at 

definere revisionskvalitet. Derudover er revisors fokus også på at revisionen skal være 

veldokumenteret, og revisor lægger dermed også særligt vægt på kvaliteten af dokumentationsfilen 

som revisor producerer i løbet af revisionen og som er en del af det endelige ”produkt” når 

revisionen er afsluttet (outputs & outcomes i Figur 2 under afsnit 3.1.). 

 

Analysen bekræfter dermed konklusionen hos Christensen et al. (2016, p. 1650) nemlig at revisorer, 

i højere grad end andre aktører (andre aktører er f.eks. investorer i Christensen et al., 2016) 

definerer revisionskvalitet som overholdelse af gældende love og regler. Andre bidragydere til 

litteraturen er nået til samme konklusion, se f.eks. Brivot et al. (2018, p. 59). 

 

Revisionsudvalgsmedlemmers kvalitetsforståelse 

Definitioner: Den gennemgående definition af revisionskvalitet blandt de adspurgte revisions-

udvalgsmedlemmer er at revisionen skal være værdiskabende for klienten. Dette indebærer f.eks. 

at man, efter revisionen er afsluttet, har fået en bedre forståelse af sin egen forretning og de særlige 

risici der kan være forbundet med branchen, i forhold til da revisionen begyndte. Desuden nævner 
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2/3 af de adspurgte høj kvalitet i det reviderede regnskab som en afgørende faktor for 

revisionskvalitet. 

 

I tilknytning til denne kvalitetsforståelse blandt revisionsudvalgsmedlemmer kommer at compliance 

– altså overholdelse af regler og love i forbindelse med revisionens udførelse – forudsættes opfyldt. 

Revisionsudvalgsmedlemmer forbinder altså en revision af høj kvalitet med en revision som ikke 

blot lever op til lovgivningen vedrørende revisionens udførelse og præsentation af regnskabet, men 

derudover også skaber værdi for klienten, f.eks. ved at revisor påpeger forhold vedrørende selve 

klientens forretning som kan optimeres. 

 

Eksempler: At revisionen skal være værdiskabende, kommer især til udtryk i nedenstående citat 

hvor RU-1 især udtrykker sin bekymring over hvis revisionen går hen og bliver en ”standardvare”. 

Her beskriver respondenten hvad der er vigtigt i forbindelse med valg af revisor: 

 

”(…) de (revisorerne, red.) skal simpelthen være proaktive. Det duer simpelthen ikke at 

man kommer sådan reaktiv bagefter, altså – Man bliver simpelthen (…) ked af det, 

altså. (…) som vi siger til vores revisor deroppe, hvis du ikke kommer med én ”finding” 

til os om året, hvor vi bliver dygtigere, så duer det jo ikke. Så er det en ”commodity”-

vare til sidst. Så du må give os noget, altså. Du må sige nogle andre steder hvor vi kan 

blive dygtigere. Og det er altså virkelig, virkelig vigtigt, for ellers bliver det bare sådan 

en standardvare man tilbyder sine kunder.” (Bilag 1.4., s. 2) 

 

RU-2 har samme opfattelse af revisionskvalitet som RU-1 i forhold til at revisionen skal skabe værdi 

for klienten: 

 

”Vi vil gerne udfordres. Og det er uanset hvor jeg sidder henne, ikke, altså, jeg synes 

der skal ligesom være noget – der skal skabes noget værdi i, at der kommer nogen og 

peger på noget man ikke selv har fundet.” (Bilag 1.5., s. 4) 

 

At revisionen af revisionsudvalgsmedlemmerne forudsættes compliant, fremgår af nedenstående 

uddrag fra interviewet med RU-3. Her forklarer respondenten at der selvfølgelig er nogle ting 

vedrørende regeloverholdelse som er udgangspunktet for en revision af god kvalitet, men at det 
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der især lægges vægt på i forhold til kvalitet for klienten og revisionsudvalget, er at der kommer 

noget ”ekstra” på: 

 

”(…) en god revisionsydelse, så har du sikret dig, når revisionen er overstået, at 

regnskabet har den kvalitet som det skal have, både legalwise – altså at man ikke 

overtræder nogle regler – men også præsentationsmæssigt. Det er det som du som 

revisor skal være sikker på at du bidrager til (…)” (Bilag 1.6., s. 4) 

 

”Så derfor er virksomhederne altid afhængige af [at] revisor kan bidrage fagligt ind i 

det, sådan så man får et godt regnskab. Og det skal de (revisorerne, red.) kunne. Men 

det er en del af, kan man sige. Det er varen. Så det er det man forudsætter er på plads. 

Og det man så gerne vil have oveni. Det er at man har en fornuftigt og konstruktiv 

dialog undervejs med revisor. Og også om ting som kan være lidt omkring, gør vi det 

effektiv nok. Støder I på ting som I andre steder ser, og også at man kommer tilbage 

med forhold som kan påvirke ens forretning.” (Bilag 7, s. 4) 

 

Indikatorer: Revisionsudvalgsmedlemmernes kvalitetsopfattelse understøttes i de forhold som 

respondenterne nævner som særligt vigtige i relation til revisionskvalitet. Her går især følgende 

forhold igen hos de adspurgte: 

1. Størrelsen af revisionsvirksomheden, herunder revisors mulighed for at konsultere med 

specialister internt (bilag 3, nr. 1 og 8 slået sammen) 

2. Brancheerfaring og klientkendskab (bilag 3, nr. 9 og 10 slået sammen) 

3. I hvor høj grad klienten, som følge af revisionen, har fået en bedre forståelse af egne 

finansielle oplysninger, særligt risikofyldte områder mv. (værdiskabende) (bilag 3, nr. 4) 

4. Revisors evne og muligheder for at udøve professionel skepsis (faglige vurderinger) (bilag 3, 

nr. 11) 

 

Nr. 3 ovenfor (bilag 3, nr. 4) nævnes af alle adspurgte revisionsudvalgsmedlemmer, og bekræfter 

dermed deres forståelse af revisionskvalitet som værende værdiskabende. Brancheerfaring og 

kendskab til klienten er i tråd med definitionen da det forhold at revisor har kendskab til især den 

branche som klienten opererer i, må forventes i høj grad at påvirke (øge) hans/hendes evne til at 

komme med forslag til forbedringer og dermed skabe værdi for klienten i revisionsudvalgets 

forstand. 
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Begrebsrammen: Det konkluderes at revisionsudvalgsmedlemmer i forståelsen af revisionskvalitet 

fokuserer meget på outputs & outcomes (jf. Figur 2 i afsnit 3.1.). Dette kan udledes af at især 

værdiskabende og høj kvalitet i regnskabet er definitioner som går igen hos flere af respondenterne. 

Når en revision er værdiskabende i revisionsudvalgsmedlemmets forstand, er det fordi man som 

klient har fået ny viden om sin egen forretning som et resultat af revisionen (værdiskabende kan 

derfor relateres til outcomes, jf. Figur 2 i afsnit 3.1.). Kvaliteten af det reviderede regnskab er et 

produkt af revisionen, og kan derfor relateres til outputs, jf. Figur 2 i afsnit 3.1. 

 

Som forudsætninger for en værdiskabende revision er det ifølge respondenterne af stor betydning 

at revisor dels har kendskab til klientens branche, evner at foretage faglige vurderinger og har 

mulighed for at konsultere specialister internt i revisionsvirksomheden (qua størrelsen af 

revisionsvirksomheden). Disse forhold vedrører revisors kompetencer og faglige kunnen, og er 

dermed forhold der kan relateres til inputs (og til dels context), jf. Figur 2 i afsnit 3.1. Denne 

kvalitetsforståelse har vist sig at være lig med investorers kvalitetsforståelse hos Christensen et al. 

(2016), som konkluderer at investorer især lægger vægt på revisors kompetencer, evner og 

karakteristika (Christensen et al., 2016, pp. 1658–1659). Det er fordelagtigt at disse aktørers 

kvalitetsforståelse er sammenfaldende, idet revisionsudvalget bl.a. bør varetage investorernes 

interesser som modsat revisionsudvalget ikke har mulighed for at påvirke revisionsprocessen. 

 

Kreditgiveres kvalitetsforståelse 

Det er lykkedes os at få i alt to kreditgivere til at stille op til interviews vedrørende deres forståelse 

af revisionskvalitet. Vi har forsøgt at komme i kontakt med både investorer og kreditgivere i 

investeringsbanker og kreditafdelinger i større danske banker fordi vi antog at disse (i højere grad 

end f.eks. private investorer) bekymrer sig om kvaliteten af revisors arbejde. Det har vist sig ikke at 

være tilfældet. I hvert fald er vi, indtil flere gange, blevet afvist eller mødt med et svar om at der 

ikke er nogen hos den pågældende virksomhed som beskæftiger sig med emnet. 

 

Analysegrundlaget for denne del af afhandlingen har altså været noget begrænset, og 

konklusionerne som drages her skal også ses i den sammenhæng. Det vidner desuden om, at mange 

regnskabsbrugere måske ikke har en holdning til kvaliteten af revisors arbejde, men tager et 
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revideret regnskab for gode varer. Denne påstand udbygges og understøttes i afsnit 5.2. hvor det 

analyseres hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet kreditgiver efterspørger. Med dette in 

mente præsenteres nedenfor de resultater som trods alt er fremkommet på baggrund af vores 

interviews. 

 

Definitioner: Den gennemgående definition af revisionskvalitet blandt de adspurgte kreditgivere er 

høj kvalitet i regnskabet. Denne definition går igen hos begge respondenter. Også uafhængighed og 

compliance nævnes af den ene af de to respondenter som afgørende i forhold til, om revisor leverer 

høj kvalitet i sit arbejde. Kvalitetsforståelsen blandt kreditgivere skal ses i sammenhæng med at 

regnskabsbrugere, som beskrevet ovenfor, til en vis grad tager et revideret regnskab for gode varer. 

De fokuserer i høj grad på om der har været revision på kunden eller ej, og sætter dermed 

lighedstegn mellem et revideret regnskab og et regnskab af høj kvalitet. Kreditgivere forholder sig i 

mindre grad til selve kvaliteten af revisors arbejde, men antager at påtegningen er korrekt, og 

opfatter dermed revisionskvalitet som lig med regnskabskvalitet. Denne tendens afspejles desuden 

af den lave interesse for emnet blandt de potentielle interviewemner som beskrevet ovenfor. 

 

Eksempler: Det faktum at kreditgivere sætter lighedstegn mellem revision og høj kvalitet i 

regnskabet illustreres i nedenstående citat. Her bliver K-2 bedt om at definere hvordan han forstår 

begrebet revisionskvalitet. Respondenten beskriver hvordan han fik en revisor til at gennemgå et 

ikke-revideret regnskab som han havde mistanke til var fejlagtigt, og efterfølgende fik tillid til 

tallene. Det er tydeligt at K-2 har stor tiltro til revisor, og dermed forstår revisionskvalitet i forhold 

til, om der har været revision på kunden eller ej: 

 

”Jamen lad mig sige det sådan her – vi fik for et stykke tid siden, da fik vi et regnskab 

indleveret, og da vi begyndte at gå det igennem så var det faktisk et regnskab hvor – 

specielt balanceposterne, dem kunne vi overhovedet ikke kende. Man havde nogle 

omsætningsaktiver der havde en vis størrelse hvor vi vidste, at jamen det skulle have 

været anlægsaktiver i stedet for, og det gjorde så at – ja, og derudover så det ud som 

om at man havde – et år tilbage – det lignede faktisk at man havde taget en kopi af 

regnskabet, og så lagt nogle nye tal ind. Men det gav simpelthen ingen mening. Og der 

fik vi så en revisor til at gennemgå det og det viste sig også, at det var desværre meget 

fejlagtigt. Og hvis vi havde troet på det, så havde det givet nogle konsekvenser for 

virksomheden. Nu fik vi så rettet op på det i sidste instans.” (Bilag 1.8., s. 3) 
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Det er indlysende at kreditgivere tager et revideret regnskab for gode varer: 

 

”(…) jeg må jo bare sige, at når det er at jeg modtager et regnskab inde i banken og 

der er en eller anden revisionshus på der har revideret regnskabet – så tager vi det for 

gode varer – og så regner vi med at data er fuldstændig objektiv og komplet og at der 

ikke er nogen fejl eller mangler i den. Det er sådan vi tackler tingene, (…)” (Bilag 1.7., 

s. 3) 

 

”Når det er sådan at det (regnskabet, red.) er revideret, så er vi meget trygge, synes 

jeg.” (Bilag 1.8., s. 3) 

 

Begrebsrammen: Af de forhold og indikatorer som kreditgivere ser som særligt vigtige i relation til 

revisionskvalitet nævner begge respondenter hhv. størrelsen på revisionsvirksomheden (bilag 3, nr. 

1) og revisors evne og mulighed for at konsultere med specialister internt (bilag 3, nr. 8). Begge 

forhold har en betydning for revisors mulighed for at sikre sig at det endelige regnskab lever op til 

de relevante regnskabsregler, og dermed bliver et regnskab af høj kvalitet, hvilket er indbegrebet af 

respondenternes kvalitetsforståelse. Af ovenstående er det illustreret at kreditgivere i høj grad 

forbinder høj revisionskvalitet med høj kvalitet i det reviderede regnskab. Kvaliteten af regnskabet 

kan henføres til outputs (jf. Figur 2 i afsnit 3.1.), eftersom regnskabet er et produkt af revisionen. 

 

Ud fra Christensen et al. (2016) kunne man forvente at kreditgiver havde samme kvalitetsforståelse 

som vi har vist at revisionsudvalget har (værdiskabende, inputfaktorer). Vi har dog kunnet 

konkludere på baggrund af vores interviews at kreditgivers kvalitetsforståelse er forskellig fra den 

som illustreres hos Christensen et al. (2016, p. 1658). 

 

Kvalitetsforståelser blandt revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer og kreditgivere 

Nedenfor gives et overblik over de konklusioner som er draget i ovenstående. Figuren illustrerer 

kvalitetsforståelser (dvs. definitioner af revisionskvalitet) iblandt interviewpersonerne og viser hvor 

mange af de adspurgte som nævnte de angivne definitioner på revisionskvalitet. Endvidere viser 

figuren hvordan definitionerne relaterer sig til de komponenter af revisionskvalitet som er beskrevet 

i afsnit 3.1. Spørgsmålet som vi har stillet respondenterne for at afdække kvalitetsforståelser, var et 

åbent spørgsmål (jf. s. 31). Det betyder også at respondenten har haft mulighed for at nævne mere 

end én definition af begrebet. 
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Komponent Inputs Process Outputs & Outcomes 

Definition af 
revisionskvalitet 
(antal 
respondenter) 

Uafhængig-
hed 

Compliance 

Vel-
struktureret 

revisions-
proces 

Veldoku-
menteret 

Værdi-
skabende 

Høj 
kvalitet i 

det 
reviderede 
regnskab 

Revisor (3)   3   1     

Revisionsudvalg (3)     1   3 2 

Kreditgiver (2) 1 1       2 
Tabel 6 - Overblik over kvalitetsforståelser blandt interviewpersoner fordelt på aktør og relateret til komponenter som udgør 
revisionskvalitet jf. Figur 2, afsnit 3.1. Egen tilvirkning. 

 

Respondenter udeladt i ovenstående 

Iblandt respondenterne er også to personer som i afhandlingen karakteriseres som eksperter i 

relation til AQI’er (E-1 og E-2). Disse respondenters svar er ikke medtaget i analysen og opgørelsen 

ovenfor (Tabel 6), idet fokus for afhandlingen har været at afdække kvalitetsforståelser og 

kvalitetsdefinitioner inden for revision for hhv. revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer og 

kreditgivere. Respondenternes svar har dog bidraget væsentligt til afhandlingen i forbindelse med 

at afdække anvendelsesmuligheder og konsekvenser ved brug af AQI’er som mål for 

revisionskvalitet, hvilket også fremgår af afhandlingens afsnit 4.3. og 7.1. 

 

E-1 definerer revisionskvalitet i overensstemmelse med revisorerne, nemlig som det vi i opgørelsen 

ovenfor (Tabel 6) kalder compliance (bilag 1.9., s. 5). E-2 definerer i høj grad revisionskvalitet i 

overensstemmelse med revisionsudvalgsmedlemmerne og kvalitetsforståelsen hviler på at 

revisionen skal være værdiskabende (bilag 1.10., s. 7). E-2 antager desuden, modsat E-1, at 

compliance er en forudsætning for alle revisioner (dvs. antages opfyldt) men ikke et billede på 

hvorvidt revisionen er af høj eller lav kvalitet (bilag 1.10., s. 7). 

 

3.4. Delkonklusion 

Formålet med denne del af analysen har været at belyse især to aspekter i relation til 

revisionskvalitet. For det første at give et overblik over litteraturen på området og dermed en 

karakteristik af selve begrebet (revisionskvalitet), og for det andet at afdække kvalitetsforståelsen 

blandt de aktører som er genstand for denne afhandling. Det er gjort som et led i at kortlægge 



41 
 

revisors muligheder for at kommunikere relevante forhold vedrørende revisionskvalitet til 

potentielle brugere af AQI’er. 

 

I første del af analysen (afsnit 3.1.) har vores gennemgang af litteratur på området dannet grundlag 

for at fastlægge afhandlingens teoretiske ståsted. Det vises at revisionskvalitet ikke så let lader sig 

definere, og at mange forskellige delelementer påvirker kvaliteten af revisionsydelser. Der findes 

ingen universel definition af revisionskvalitet, og forskellige bidragydere til litteraturen har hver 

deres måde at opfatte begrebet på. I den forbindelse definerer vi hvordan vi i denne afhandling 

vælger at forstå de enkelte komponenter som udgør revisionskvalitet. Vi inddeler revisionskvalitet i 

fire komponenter: 1) inputs, 2) process, 3) outputs & outcomes og 4) context og definerer hver enkelt 

komponent i afsnit 3.1. 

 

I afsnit 3.2. konkluderes det at de forskellige aktører som er genstand for analysen hver især har 

forskellige opfattelser af hvad revisionskvalitet er. Analysen viser at revisor navnlig identificerer høj 

revisionskvalitet med revisioner der er udført i overensstemmelse med relevante love og regler (dvs. 

fokus på compliance), mens revisionsudvalgsmedlemmer i højere grad identificerer høj revisions-

kvalitet med revisioner der er værdiskabende for klienten. Endvidere viser analysen at revisions-

udvalg hhv. kreditgiver i en vis udstrækning har en forståelse af revisionskvalitet som afviger i 

forhold til revisors. Som illustreret i Tabel 6 (afsnit 3.3.) viser undersøgelsen at revisorer fokuserer 

meget på udførelsen af revisionen (process), mens revisionsudvalgsmedlemmer og kreditgivere 

lægger mere vægt på outputs & outcomes. Derudover tillægger revisionsudvalgsmedlemmer også 

inputfaktorer stor betydning, eftersom disse i høj grad har betydning for klientvirksomhedens 

udbytte af revisionen i relation til det værdiskabende aspekt. 

 

At aktørerne ikke har den samme opfattelse af og forståelse af revisionskvalitet, kan ses som et 

bevis på eksistensen af en forventningskløft (Christensen et al., 2016, s. 1649) imellem revisor og 

eksterne aktører. Forventningskløften bevirker at eksterne aktører opfatter revisors rolle og ansvar, 

i forbindelse med at agere offentlighedens tillidsrepræsentant, anderledes end revisor selv. Netop 

eksistensen af en forventningskløft kan vise sig at blive en udfordring for revisors evne til at 
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kommunikere relevante forhold vedrørende revisionskvalitet til potentielle AQI-brugere. Denne 

mulige udfordring belyses yderligere i afsnit 6. og 7. i afhandlingen. 
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4. Audit Quality Indicators 

 

 

4.1. Projekt AQI 

Før vi beskriver AQI’er og formålet med at anvende disse til at vurdere kvaliteten af revisors arbejde, 

vil vi diskutere nogle af de udfordringer som kan opstå ved måling af revisionskvalitet. Dette skal 

bidrage til at belyse hvordan AQI’er afhjælper de forskellige problemstillinger der kan forekomme 

når man skal måle kvaliteten af revisionsydelser. 

 

Udfordringer ved måling af revisionskvalitet 

Da revision er en individuel og unik ydelse, og eftersom revisionskvalitet bl.a. er et produkt af de 

handlinger som revisor udfører i forbindelse med revisionen, kan det være en udfordring at måle 

kvaliteten af revisors arbejde. Revisionsydelsen er uhåndgribelig, og for at kunne vurdere kvaliteten 

heraf er det nødvendigt dels at være helt tæt på revisionsprocessen, og dels at besidde en bestemt 

faglig viden for at være i stand til at foretage denne vurdering. I mange tilfælde er det nødvendigt 

også at have viden om virksomheden som revideres for at kunne foretage en vurdering af kvaliteten 

ud fra de målinger man har foretaget. Oftest er det kun folk som er helt tæt på revisionsprocessen 

som vil kunne lave en troværdig vurdering af revisionskvalitet, i og med at disse personer oplever 

den på nært hold og måske ved hvilke tanker der ligger bag revisors handlinger og vurderinger. 

Derudover har det også betydning for vurderingen hvilken kvalitetsforståelse den interesserede part 

har. Revisionskvalitet som begreb kan have forskellige betydninger for forskellige aktører (jf. afsnit 

3.3.), og mange forhold som påvirker revisionskvalitet, er både kvantitative og kvalitative. 

 

Dette kan henføres til afsnit 3.1 hvor mange af de forhold under de forskellige komponenter er 

forhold hvor revisors egne subjektive vurderinger ligger til grund (eksempelvis vurderinger i 

forbindelse med risikovurdering eller revisionshandlinger vedrørende særligt risikofyldte områder). 

Ved at kvantificere de forhold som har stor betydning for revisionen, vil den interesserede part 

kunne foretage en selektiv udvælgelse af bestemte nøgletal, på forskellige niveauer, som det vil 
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være relevant at måle hvis oplysningerne er tilgængelige. Hvis den part som er interesseret i 

kvaliteten af revisionen, anser høj kvalitet som at revisor har leveret en fejlfri revision eller en 

værdiskabende revision, har det indflydelse på hvilke komponenter som kan være relevante at måle 

på. I forbindelse med måling af kvaliteten af revisionen handler det altså især om at vide hvad der 

skal måles på for at kunne foretage en vurdering af kvaliteten. Dog er det ikke alle forhold som har 

betydning for revisionskvalitet som umiddelbart kan kvantificeres. 

 

Især professionel dømmekraft som har direkte indflydelse på revisionskvaliteten, er et meget 

subjektivt og organisk forhold. Professionel dømmekraft opøves på jobbet igennem coaching og 

interaktioner med kunder (Brivot et al., 2018, p. 52), og er i øvrigt et forhold som er særligt svært at 

kvantificere. Og hvis det ikke er muligt at måle på forhold som kan have stor betydning for 

revisionen, hvordan vil man så kunne få en præcis måling af hvor høj en kvalitet der har været i 

revisionen? Derfor kan det virke umuligt at lave en måling af kvaliteten af revisionen hvor man får 

alle resultater med fra alle de forhold som er med til at påvirke kvaliteten. Et andet eksempel kan 

være uafhængighed. Uafhængighed er ikke en absolut størrelse – der er forskellige grader af 

uafhængighed. Hvis revisor har haft samme klient i 10 år, er den pågældende revisor så stadig 

uafhængig? Investorerne lægger f.eks. også mere vægt på at revisor er uafhængig og kritisk end 

revisorerne gør, når det angår at definere revisionskvalitet (Christensen et al., 2016). 

 

En anden problemstilling som kan opstå i forbindelse med måling af revisionskvalitet, er de 

omkostninger som kan henføres til indsamling og rapportering af data for at kunne generere de 

nøgletal man har brug for. Her er der en risiko for at det bliver omkostningstungt hvis man skal måle 

30 forskellige forhold hver gang man har afsluttet en revisionsopgave, og derefter rapportere 

resultaterne ud. Derudover kan det diskuteres hvem det er der skal bære omkostningerne. Om 

klienten evt. skal betale et beløb for at kunne få de oplysninger som virksomheden finder relevante, 

eller om revisionsfirmaet dækker alle omkostninger selv. Spørgsmålet er her om de fordele man vil 

kunne opnå ved at måle kvaliteten, vil opveje de omkostninger det indebærer at foretage 

målingerne. Vil det kunne betale sig for revisionsfirmaet at bruge de ressourcer der kræves? Dette 

vil kunne medføre en ekstra bekymring hos klienterne, idet eventuelle omkostninger hos revisor til 

at rapportere disse målinger muligvis tillægges revisionshonoraret. 
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Hvad er AQI’er? 

AQI’er er stadig forholdsvis nyt, og der foreligger ingen generel definition af hvad Audit Quality 

Indicators indebærer.  Den manglende generelle definition kommer også til udtryk i den diversitet 

som AQI’er bliver omtalt med. Her bliver det, udover Audit Quality Indicators, benævnt som Audit 

Quality Drivers, Audit Quality Factors og Audit Quality Measures (FEE, 2016, p. 5).  En definition på 

AQI’er kommer fra PCAOB: 

 

”The indicators are a potential portfolio of quantitative measures that may provide 

new insights about how to evaluate the quality of audits and how high quality audits 

are achieved. Taken together with qualitative context, the indicators may inform 

discussions among those concerned with the financial reporting and auditing 

process…”  (PCAOB, 2015, p. 1) 

 

To af de organisationer som har været nogle af frontløberne på ”projekt AQI” er CAQ og PCAOB, 

som allerede begyndte tilbage i 2012. Her startede CAQ med at forsøge at måle og definere 

revisionskvalitet (CAQ, 2016). CAQs formål til at begynde med var at fastlægge nogle 

foranstaltninger eller en begrebsramme som de vigtigste aktører kunne diskutere og kommunikere 

revisionskvalitet ud fra. Det førte til at CAQ i 2014 startede et pilotprojekt til at teste ”projekt AQI”. 

Sidenhen har revisionsfirmaer, tilsynsorganer, tilsynsmyndigheder og faglige organers fokus på 

AQI’er taget fart. Som det kan ses i Figur 3, har der siden 2014 været et stort fokus rundt omkring i 

verden på AQI’er. Mange organisationer har offentliggjort deres bud på mulige AQI’er og hvordan 

de skal måles. 

 

 

Figur 3 - Tidslinje med tilsynsorganers/organisationers "projekt AQI". AC = Audit Committee. Egen tilvirkning. 

CAQ - April 2014 
Pilotprojekt med AC

PCAOB - Juli 2015
Offentliggør 28 AQI'er

ACRA - Oktober 2015
Framework for AC

CAQ - Januar 2016
Opfølgning på 
pilotprojekt

CPAB - Marts 2016
Pilotprojekt med AC

NBA - Marts 2016
Audit Quality Factors

FEE - Juli 2016
Overview over AQI'er

ERST - februar 2018
Udgiver bilag med 

AQI'er til AC

ERST - maj 2018
tilbagetrækker bilag 

med AQI'er

CPAB - Juni 2018
Udgiver guide til AC

CAQ - Januar 2019
Begrebsramme til 
revisionsfirmaer
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Det førte i juli 2016 til at Federations of European Accountants (FEE) offentliggjorde en rapport om 

de initiativer som de respektive tilsynsorganer og -myndigheder i Holland, USA, Schweiz, Singapore, 

England, New Zealand og Australien har offentliggjort. Her præsenterer FEE de 15 AQI’er som er 

hyppigst brugt blandt de 9 organisationer (FEE, 2016, p. 5).  

 

I Danmark er AQI’er også kommet på Erhvervsstyrelsens agenda. I februar 2018 offentliggjorde 

Erhvervsstyrelsen ”Vejledning til revisionsudvalg” med tilhørende bilag (Erhvervsstyrelsen, 2018a) 

som indeholdt forskellige AQI’er. Dette bilag blev fjernet igen af Erhvervsstyrelsen et par måneder 

efter i maj 2018. Grunden til af man fjernede bilaget var at revisionsudvalgene ikke så formålet med 

AQI’erne på samme måde som Erhvervsstyrelsen havde tiltænkt. Det oprindelige formål med bilaget 

var at det skulle tjene som inspiration til vurdering af revisionskvalitet (Erhvervsstyrelsen, 2018a, p. 

6). Men revisionsudvalgene opfattede bilaget med AQI’er som en compliance-tjekliste, hvilket ikke 

var Erhvervsstyrelsens hensigt (Erhvervsstyrelsen, 2018b). 

 

Selvom der ikke er en generel definition på AQI’er, ser vi dog en klar konsensus omkring nogle af de 

elementer som AQI’er indebærer, og hvad formålet med at anvende dem er. AQI’er er indikatorer 

som har en indflydelse på kvaliteten af revisionen og som ved hjælp af kvalitative beskrivelser 

og/eller kvantitative nøgletal måler kvaliteten af revisionsydelser. Man kan bruge AQI’er til enten at 

måle på et mere generelt niveau (firmaniveau), eller man kan gøre det mere specifikt og bruge 

AQI’erne til at måle på en bestemt revisionsopgave (engagementsniveau). Det er et værktøj til at 

måle kvalitetsindikatorer (CPA, CPAB & ICD, 2018, p. 2) , men skal ses som et supplement der ikke 

vil kunne stå alene (CAQ, 2016). AQI’er skal være med til at skabe en større gennemsigtighed i 

branchen og skal kunne danne grundlag for sammenlignelighed på tværs af firmaer (FEE, 2016, p. 

2). Formålet med at anvende AQI’er som måleinstrument er også at øge kvaliteten i dialogen 

omkring revisionskvalitet, ved at bruge AQI’erne som udgangspunkt i diskussionen (PCAOB, 2015, 

p. 1). Dette skal i sidste ende være med til at sikre øget revisionskvalitet. Dette foreligger der også 

en konsensus om hos de respektive tilsynsorganer som er i gang med at undersøge og teste ”projekt 

AQI”.  

 



47 
 

Men herefter begynder der at opstå en større diversitet i de forskellige organisationers initiativer i 

forbindelse med AQI’er. Det kommer f.eks. til udtryk i nedenstående diagrammer hvor FEE har 

opgjort de forskellige organisationers måder at måle AQI’er på, og hvordan de skal rapporteres.  

 

 

Figur 4 – Graphical Overview of Audit Quality Indicators (FEE, 2016, p. 6) 

 

Her er det tydeligt at der er stor uenighed om en fast ramme for AQI’erne, især om hvorvidt 

AQI’erne bør være regelbaserede eller principbaserede. Noget der kunne ligge til grund for denne 

forskel, er at lovgivningen er forskellig fra land til land, samt den manglende generelle definition på 

revisionskvalitet. 

 

Hvem er brugerne? 

For at styrke relevansen af de AQI’er som præsenteres i det følgende, tager vi udgangspunkt i de 

primære AQI-brugere som tiltænkt af hhv. CAQ, PCAOB og CPAB. Disse tre organisationer har 

offentliggjort meget information vedrørende deres undersøgelser, og har især fokuseret på 

anvendeligheden af AQI’er i relation til hvordan f.eks. revisionsudvalg og investorer kan drage nytte 

af AQI’erne. 

 

Da CAQ offentliggjorde deres første projekt, ”CAQ Approach to Quality Indicators” (CAQ, 2014), blev 

projektet testet i samarbejde med revisionsudvalg. CAQ ser revisionsudvalget som de primære 

brugere af AQI’er, grundet deres rolle i revisionsprocessen, som er at beskytte investorerne 

igennem deres tilsyn med revisionen (CAQ, 2014). Det samme gjorde CPAB i 2016, som også valgte 

at bruge revisionsudvalget til at teste mulige AQI’er (CPAB, 2018). I 2015 kom PCAOB med deres 



48 
 

mulige bud på AQI’er, hvor de offentliggjorde 28 potentielle AQI’er (PCAOB, 2015). Mens CAQs fokus 

var på revisionsudvalget, ser PCAOB revisionsudvalg, revisionsfirmaer, investorer og tilsyns-

myndigheder som potentielle brugere af AQI’er. PCAOB understreger dog at investorer kun vil 

kunne drage nytte af disse oplysninger hvis de offentliggøres. PCAOB ser også at anvendelsen af 

AQI’er vil kunne stimulere konkurrencen fra revisionsfirmaer baseret på kvalitet (PCAOB, 2015, p. 

4). 

 

Mens PCAOB endnu ikke har udgivet en endelig rapport på deres første offentliggørelse i 2015, kom 

CAQ med en opfølgning på deres pilotprojekt tilbage i 2016, og CPAB m.fl. udgav deres opfølgning i 

2018, som var en guide til brug af AQI’er for revisionsudvalg (Se CPA et al. 2018). I den opfølgende 

rapport fra CAQ mener de stadig at revisionsudvalget er den primære bruger af AQI’er, og at AQI’er 

kan bruges til at informere revisionsudvalget omkring væsentlige forhold (key matters) som kan 

bidrage til kvaliteten af revisionen (CAQ, 2016, p. 1). CAQ ser formålet med at anvende AQI’er som 

at give revisionsudvalget en større indsigt i revisionsteamets præstationer, og derfor skal 

kommunikationen af AQI’er foregå på engagementsniveau når det gælder revisionsudvalg. Ved at 

holde kommunikationen på engagementsniveau er det meningen at revisionsudvalget skal kunne 

skræddersy hvilke AQI’er som vil give dem størst værdi, på baggrund af deres informationsbehov og 

interesser. Disse AQI’er vil så kunne suppleres af AQI’er på firmaniveau hvor det vil være relevant. 

 

CAQ oplister 3 punkter, som i hovedtræk beskriver formålet med AQI’erne i henhold til 

revisionsudvalget: 

1. Give relevante oplysninger til revisionsudvalg 

2. Øge kvaliteten af dialogen med revisionsudvalg 

3. Bistå med udvælgelse / evaluering af den eksterne revisor 

 

Efterfølgende har CAQ i januar 2019 udgivet en begrebsramme for revisionskvalitet for 

revisionsfirmaer, hvori de også beskriver hvilke AQI’er det kunne give mening for revisionsfirmaer 

at kommunikere ud for at skabe en større gennemsigtighed og øge tilliden hos investorerne (CAQ, 

2019). 

 



49 
 

De potentielle brugere af AQI’er som præsenteres af CAQ, PCAOB og CPAB er altså hhv. 

revisionsudvalg og investorer. Disse potentielle AQI-brugere stemmer overens med de aktører som 

er fokus for denne afhandling (som beskrevet i afsnit 3.2.) da investor og kreditgiver begge er 

regnskabsbrugere og i nærværende afhandling ses under ét. Derfor trækkes der i de efterfølgende 

afsnit især på AQI’er som præsenteres af disse tre organisationer som et led i at vurdere hvilke 

AQI’er som kan dække det informationsbehov som aktørerne efterspørger. 

 

4.2. AQI’ers egenskaber 

Efter dette indledende overblik over baggrunden for AQI’er vil vi gå mere i dybden med AQI’er, og 

ved hjælp af eksempler komme ind på hvilke konkrete egenskaber AQI’erne kan have. AQI’er kan 

anvendes med et beskrivende eller forudsigende formål, og de kan måle på forhold før (ex ante) 

eller efter (ex post) påtegningen er afgivet. 

 

Anvendes AQI’erne med et beskrivende formål, bruger man dem til at indikere kvaliteten af 

revisionsydelser bagudrettet. Man bruger altså AQI’erne til at sige noget om kvaliteten af en 

revisionsydelse man har fået. Her kan revisionsudvalgsmedlemmer bruge AQI’erne som et mål for 

om revisor leverer den kvalitet som man forventer eller har aftalt. På det beskrivende niveau 

anvendes AQI’er på engagementsniveau frem for firmaniveau, fordi man vil sige noget om kvaliteten 

af det enkelte engagement. Her giver det ikke mening at anvende AQI’er som bedst egner sig til at 

måles på firmaniveau (f.eks. ”investeringer som fremmer revisionskvalitet” eller ”tone at the top”). 

I stedet kan revisionsudvalgsmedlemmer f.eks. se på om partneren er tilstrækkeligt involveret på 

opgaven (AQI: ”staffing leverage”, FEE, 2016, s. 21) for at sikre at revisor lever op til de aftaler der 

er lavet imellem klient og revisor forud for revisionen. 

 

Anvendes AQI’erne med et forudsigende formål, bruger man dem til at indikere kvaliteten af 

revisionsydelser i fremtiden. Her bruges AQI’erne til at sige noget om den forventede kvalitet af 

fremtidige revisionsydelser. Hvis vi igen ser på anvendelsen i relation til revisionsudvalgs-

medlemmer, vil de i denne sammenhæng kunne bruge AQI’er som en del af udbudsrunden i 

forbindelse med valg af revisor. På det forudsigende niveau kan man både anvende AQI’er på 

firmaniveau (som vil være tilfældet hvis man tager udgangspunkt i offentligt tilgængelige 



50 
 

oplysninger) eller på engagementsniveau (typisk på baggrund af intern kommunikation mellem 

revisor og klient). 

 

I det følgende gives eksempler på hvordan nogle AQI’er kan klassificeres jf. begrebsrammen (Figur 

2, afsnit 3.1.), og hvordan de kan måles. AQI’erne beskrives ud fra tre punkter som skal give en 

grundig indføring og et overblik over den relevante AQI: 1) definition, 2) måling, og 3) anvendelse. 

Denne fremgangsmåde er inspireret af tilsynsorganers rapporter som præsenterer AQI’er (se f.eks. 

CPA et al. (2018) og PCAOB (2015)). Tredje punkt vedrørende anvendelse er særligt relevant for 

nærværende afhandling i forbindelse med at besvare spørgsmålet hvordan AQI’er kan anvendes til 

at måle og kommunikere revisionskvalitet. De tre punkter anvendes også senere i afhandlingen i 

forbindelse med præsentation af AQI’er som potentielle AQI-brugere efterspørger. 

 

Vi har valgt at fremhæve fire eksempler på AQI’er som stammer fra FEEs rapport (FEE, 2016): 

1. Uddannelsestimer per revisor 

2. Investeringer som fremmer revisionskvalitet 

3. Uafhængighed 

4. Partner workload (partnerens arbejdsbyrde) 

 

Baggrunden for valg af disse fire er at illustrere hvor forskellige metoder der er til måle AQI’er, og 

hvor stor forskel der kan være på sværhedsgraden i at måle den respektive AQI. Vi har også spurgt 

ind til nogle af AQI’erne hos de forskellige respondenter, og disses svar vil indgå i analysen i 

forbindelse med at afdække de specifikke AQI’ers anvendelighed. 

 

Uddannelsestimer per revisor 

Definition 

Denne AQI måler antal uddannelsestimer per revisor enten på firma- eller på engagementsniveau. 

Det er den AQI som går igen flest gange i FEEs rapport. Her har hele 8 ud 9 tilsynsorganer haft AQI’en 

på deres opgørelse over potentielle AQI’er (FEE, 2016, p. 5). Derfor har vi også valgt at tage den med 

her som eksempel, da det tilsyneladende er en AQI der er relativ nem at måle, men som samtidig 

illustrerer nogle udfordringer ved at anvende AQI’er. 
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I henhold til vores begrebsramme (Figur 2, afsnit 3.1.) omkring revisionskvalitet er AQI’en et 

revisorspecifikt input som kan påvirke kvaliteten i input af revisionen. Det er en AQI som kan bruges 

til at indikere noget om revisors kompetencer og viden. Derfor er det et forhold som kan påvirke 

kvaliteten af revisionen hele vejen igennem revisionsprocessen, indtil påtegningen er afgivet. Vi 

anser sammenhængen imellem AQI’en og revisionskvalitet for værende positiv. Det vil sige at jo 

flere efteruddannelsestimer revisor har, jo højere kvalitet indikerer det i revisionen. Dette stemmer 

overens med PCAOBs antagelse, som går på at antallet af uddannelsestimer revisor har, bør øge 

revisors kapacitet til at udføre effektive revisioner (PCAOB 2015, p. A-10), hvilket også må formodes 

at betyde højere kvalitet i revisionen.  

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Årlige regnskabs- og 

revisionsuddannelsestimer for hele 

revisionsteamet  

Kvantitativ Engagementsniveau 

Gennemsnitlige årlige regnskab- og 

revisionsuddannelsestimer per revisor  
Kvantitativ Firmaniveau 

Tabel 7 - Målinger ifm. "Uddannelsestimer per revisor" (Målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-10) 

 

Anvendelse 

Hvis man som aktør vil anvende AQI’en, vil det være muligt at anvende den ex ante, og dermed med 

et forudsigende formål. Det vil være muligt at måle på både firma- og engagementsniveau. 

 

Firmaniveau 

På firmaniveau vil man kunne foretage en kvantitativ måling af det gennemsnitlige antal timers 

efteruddannelse per revisor som kan give en indikation på hvor meget revisionsfirmaerne fokuserer 

på deres egne revisorers efteruddannelse. Denne beregning kunne være relevant at bruge til at 

sammenligne revisionsfirmaer på tværs af branchen, men det kræver dog at der ligger en klar 

definition af det datagrundlag beregningen skal foretages på baggrund af, for at det kan gøres 
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komparativt. Man skal dog have in mente at der i Danmark er et lovkrav til antal timer til 

efteruddannelse som revisor minimum skal gennemgå årligt (jf. RL § 4). 

 

Engagementsniveau 

På engagementsniveau vil AQI’en være relevant at anvende i sin vurdering af kompetencerne hos 

det revisionsteam der er blevet sat på opgaven. Her vil man kunne gøre beregningen mere specifik 

end det er tilfældet på firmaniveau. Man vil kunne måle AQI’en på baggrund af nogle specifikke 

uddannelsestimer (f.eks. antal uddannelsestimer revisor har haft i specifikke områder) hvilket f.eks. 

kan give revisionsudvalget en indikation af om revisorteamet besidder nogle af de kompetencer 

som der lægges vægt på i revisionen. Denne AQI kan anvendes af revisionsudvalget til at skabe en 

dialog omkring den undervisning som er gennemgået af revisionsteamet, og på den måde kan 

revisionsudvalget vurdere om man mener at undervisningen har bidraget til at øge revisors evner 

og kompetencer inden for de områder som er særligt relevante for dem. 

 

Udfordringer 

I praksis udgør det en udfordring at man som bruger af AQI’en ikke har kendskab til indhold og 

kvalitetsniveau i den undervisning som ligger til grund for beregning af AQI’en. Eksempelvis udtalte 

RU-3 vedrørende anvendelsen af denne specifikke AQI: 

 

”Du kan godt have mange interne undervisningstimer, men hvis du ikke kommer ude 

hos kunderne hvor du får tilstrækkelig forskelligartede problemstillinger, så bliver du 

ikke nogen særlig dygtig revisor. Så sådan et kvalitetstal vil ikke betyde noget i min 

vurdering. Altså for så kan du tage et lille firma, så kan de sende deres medarbejdere 

på sindssyg meget efteruddannelse og alt muligt. Men det betyder ikke at de får de der 

rigtige problemstillinger ind under huden” (Bilag 1.6., s. 5) 

 

En anden problemstilling som PCAOB spørger til i deres rapport er om måden undervisningen er 

foretaget på (online, selvstudium osv.) også skal inddrages i den vurdering man laver af kvaliteten 

af undervisningen (PCAOB, 2015, p. A-11).  
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Investeringer som fremmer revisionskvalitet 

Definition 

Ved denne AQI kan man få en indikation af hvor meget revisionsfirmaet forpligter sig til 

revisionskvalitet. Indikatoren måler det beløb som revisionsfirmaet investerer i firmaets 

infrastruktur som understøtter revisionskvalitet. PCAOB nævner her både mennesker, processer og 

teknologi som faktorer man kan investere i (PCAOB, 2015, p. A-16). Det fokus der er hos de fleste af 

tilsynsorganerne, er revisionsfirmaets forpligtelse til at investere i udvikling af nye revisionsmetoder 

og værktøjer til at fremme revisionskvalitet.   

 

Det er en AQI som ikke direkte vedrører den specifikke revision, men som påvirker den udefra. 

Derfor klassificeres AQI’en som context i henhold til vores begrebsramme (Figur 2, afsnit 3.1.). Det 

er endvidere en AQI som kan have en betydning for udførelsen af revisionen (process, jf. Figur 2). 

Hvis revisionsfirmaet investerer i de rigtige værktøjer og revisionsmetoder, vil det kunne øge 

kvaliteten af revisionen. Derfor anser vi også sammenhængen imellem AQI’en for positiv i og med 

at jo mere revisionsfirmaet investerer, jo bedre mulighed har revisor for at levere høj kvalitet i 

revisionen. De rigtige investeringer vil kunne være med til at strømline revisionen og øge 

effektiviteten (PCAOB, 2015, p. A-16).  

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Investering i revisionsteamet, som en procentdel 

af omsætning generet på opgaven 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Investering som en procentdel af firmaets 

omsætning 
Kvantitativ Firmaniveau 

Gennemsnitlig beløb firmaet bruger på 

investeringer (kan være for en x antal periode) 
Kvantitativ Firmaniveau 

Tabel 8 - Målinger ifm. "Investeringer som fremmer revisionskvalitet" (Målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-16) 
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Anvendelse 

Firmaniveau 

Det er vores vurdering at det er en AQI som bedst egner sig til at blive målt på firmaniveau. I og med 

at AQI’en klassificeres som context, indikerer den ikke noget direkte om kvaliteten af enkelte 

revisioner, men påvirker alligevel udførelsen af alle revisioner. AQI’en har et forudsigende formål 

og måles ex ante. Ved at måle AQI’en som en procentdel af revisionsfirmaets omsætning gør man 

også AQI’en skalerbar og skaber et bedre sammenligningsgrundlag. Et argument for at 

revisionsudvalgene skulle være interesserede i denne AQI kunne være øgede krav til governance. E-

2 giver f.eks. udtryk for vigtigheden af at man som virksomhed kan forsvare hvorfor man vælger den 

pågældende revisor (bilag 1.10, s. 4). Ved at vælge en revisionsvirksomhed som investerer i 

værktøjer til at højne revisionskvalitet, signalerer klientvirksomheden også til omverdenen at man 

har valgt en revisor som er i stand til at følge med tidens trends. Dette kan være værdifuldt for 

klientvirksomheden. 

 

Engagementsniveau 

AQI’en lader sig vanskeligt måle på engagementsniveau, fordi det er ikke en indikator som direkte 

måler på noget revisor gør, men på hvad revisionsfirmaet foretager sig. Dog har PCAOB givet sit bud 

på en mulig måde at beregne den på. Dette gøres ved at tage den procentdel som revisionsopgaven 

har generet i omsætning, af det som er blevet investeret i alt. Dog anser vi ikke denne AQI som 

relevant på engagementsniveau, i og med at investeringer er noget som påvirker revisionsfirmaet 

som helhed.  

 

Udfordringer 

Et væsentligt problem ved denne AQI er at definere hvilke investeringer som skal medgå i 

beregningen. Der er nødt til at være en klar definition af hvilke investeringer som skal indgå i 

målingen for at kunne bruge AQI’en til at sammenligne revisionsfirmaer. Derudover er det svært at 

opnå vished for at de generelle investeringer overhovedet er med til at forbedre kvaliteten. Derfor 

ville det være relevant med en kvalitativ beskrivelse i sammenhæng med den kvantitative måling 

som beskriver hvilke investeringer som er blevet foretaget, og hvordan det evt. har været bidraget 

til at øge effektiviteten. 
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Uafhængighed 

Definition 

Revisors objektivitet er en vigtig forudsætning for revisionskvalitet (PCAOB, 2015, p. A-16) i 

forbindelse med revision, og derfor vil uafhængighed være et yderst interessant forhold at kunne 

måle. Men da uafhængighed ikke er et direkte målbart forhold, er muligheden for at anvende det 

som en AQI begrænset. Måden PCAOB har valgt at gribe det an på, er ved at undersøge om der er 

”compliance with independence requirements” (PCAOB, 2015, p. A-15) . Dette kan skyldes at 

uafhængighed ikke er direkte målbart, og derfor vælger man at adressere andre indikatorer som 

kan være med til at beskrive uafhængigheden for revisor/revisionsfirmaet.  

 

Uafhængighed klassificeres som inputs jf. vores begrebsramme (Figur 2, afsnit 3.1.), da det et 

forhold som har direkte indflydelse på revisionen. Sammenhængen imellem uafhængighed og 

revisions-kvalitet er positiv, dvs. vi antager at jo mere uafhængig revisor er, jo højere kvalitet i 

revisionen vil det indikere.  

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Gennemsnit af obligatoriske uafhængigheds-

uddannelsestimer pr. revisor på teamet 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Gennemsnitlig obligatoriske uddannelsestimer 

vedrørende uafhængighed pr. revisionsmedarbejder 
Kvantitativ Firmaniveau 

Hvor stor en procentdel af personalet eller 

engagementserklæringer som er underlagt firmaets 

årlige uafhængighedskontrol 

Kvantitativ Firmaniveau 

Andel af klienter som er mistet på grund af brud på 

uafhængigheden 
Kvantitativ Firmaniveau 

Tabel 9 - Målinger ifm. "uafhængighed" (Målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-15) 
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Anvendelse 

Firma- og engagementsniveau 

Som det fremgår af ovenstående Tabel 9, er der en del forskellige metoder som kan anvendes til at 

beregne denne AQI, som kan indikere noget omkring uafhængigheden. Selvom uafhængighed er et 

forhold som vil være yderst relevant at måle på engagementsniveau, da det indikerer noget om 

revisors objektivitet, er det nemmest at måle på elementer som indikerer noget omkring kvaliteten 

på firmaniveau. Her er det vigtig selv at vurdere hvad man vægter højest i forbindelse med måling 

af denne AQI. Den mest gængse måling hos de organer som ifølge FEE anvender denne AQI, er hvor 

stor en procentdel som er underlagt firmaets kontrol med uafhængighed årligt. Den kan så enten 

måles som antal medarbejdere eller antal engagementsopgaver. Da de fleste målinger er på 

firmaniveau, vil formålet med AQI’en også være af forudsigende karakter og kan bruges til at 

sammenligne revisionsfirmaers objektivitet på et generelt niveau. 

 

Udfordringer 

Problemstillingerne ved at måle denne her AQI vil være at uafhængighed ikke er et direkte målbart 

forhold. Uafhængighed kan være svært at definere i sig selv, og der vil muligvis være flere forskellige 

faktorer som vil kunne fortælle noget om revisors uafhængighed. 

 

”Partner Workload” 

Definition 

”Partner Workload” indikerer noget om partneres arbejdsbyrde, og AQI’en klassificeres som inputs 

og er et revisorspecifikt input (jf.Figur 2, afsnit 3.1.). Dette er en AQI som vi antager har en negativ 

sammenhæng med revisionskvalitet. Partnerens arbejdsbyrde indikerer at jo større arbejdsbyrde 

partneren har, jo lavere kvalitet i revisionen. Dette stemmer også overens med PCAOB, som 

beskriver at store arbejdsbyrder kan distrahere en engagementspartner fra at give opgaven 

tilstrækkelig og fokuseret opmærksomhed. AQI’en vil kunne måles på både firma- og 

engagementsniveau. 
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Måling 

Måling Type Niveau 

Antal timer på PIE-klienter som partneren på det 

pågældende engagement har haft i det forgange år og 

indeværende år (planlagte) 

Kvantitativ Engagementsniveau 

Partnerens udnyttelsesprocent (debiterbare timer ift. det 

samlede antal arbejdstimer) inden for det seneste år. 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Partneres gennemsnitlige udnyttelsesprocent (debiterbare 

timer ift. det samlede antal arbejdstimer) inden for det 

seneste år. 

Kvantitativ Firmaniveau 

Det gennemsnitlige antal timer som partnere bruger / har 

brugt på revision af PIE-virksomheder gennem det seneste 

år. 

Kvantitativ Firmaniveau 

Tabel 10 - Målinger ifm. "Partner workload" (Målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-3) 

 

Anvendelse 

Engagementsniveau 

Vi mener det er en AQI som er mest relevant at måle på engagementsniveau da den er meget 

personspecifik og indikerer noget omkring partnerens arbejdsbyrde. Det er en AQI man ville kunne 

anvende ex ante og dermed bruge til at sige noget om, hvorvidt partneren afsætter den tid og 

opmærksomhed til opgaven som kræves.  

 

Hvis man måler AQI’en på engagementsniveau, er der flere forskellige beregninger som kan bruges, 

og det vil igen komme an på hvilke informationer man selv mener er mest relevante. Hvis man skal 

foretage kvantitative målinger, vil man enten kunne vælge at se på det samlede antal timer som 

partneren på opgaven har, eller man kan måle hvor stor en procentdel af partnerens samlede antal 

timer som er afsat til at revidere. Til at foretage denne beregning vil man kunne se på antal timer 

sidste år + antal planlagte timer i indeværende år. Dette er for at få en bedre vurdering af partneren 

og hvordan personen administrerer sine timer, og om han har afsat tid nok til den specifikke opgave. 
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Udfordringer 

Ulempen ved AQI’en er at man ikke ved hvornår arbejdsbyrden for den enkelte partner bliver for 

stor og dermed går ud over kvaliteten af revisionen. Der vil være forskel fra person til person i 

forhold til hvor stor arbejdsbyrde man kan håndtere, og derfor kan det være nødvendigt at se på 

andre karakteristika for den enkelte revisor i samspil med denne AQI før den bliver brugbar. Her vil 

det muligvis give et godt indblik at sammenligne partnerens arbejdsbyrde de seneste år med 

nuværende år for at se om tallet evt. er steget meget. Det vil derfor ikke være en AQI der vil kunne 

stå alene for et enkelt år, men vil være nødt til at have et sammenligningsgrundlag. Vi har også 

spurgt flere respondenter til anvendelsen af denne AQI, og her ser de også nogle udfordringer. Her 

nævner RU-2 f.eks. at AQI’en vil være interessant, men at den også vil give udfordringer i praksis: 

 

”Ja, det synes jeg måske nok den vil være, men så er der nogle partnere som har en 

stor kapacitet, og så er der nogle der har en mindre kapacitet, og måske vil jeg nu – 

hvis jeg ved at fætter guf herovre, partner x, han er meget, meget dygtig – så vil jeg 

måske hellere have ham, selvom jeg godt ved han måske lige har en eller to 

virksomheder mere end ham den anden, ikke. Altså, det er jo også det der sker, ikke” 

(Bilag 1.5., s. 9) 

 

RU-1 og RU-3 er derimod af den opfattelse at AQI’en ikke som udgangspunkt kan anvendes til at 

sige noget om kvaliteten af revisionen: 

 

”Jeg tror faktisk at de fleste vil se sådan på det, at det er partneres eget problem.” 

(Bilag 1.6., s. 11) 

 

”Der hvor udgangspunktet i sådan en diskussion vil tages, det er, hvis ikke partneren 

kommer til tiden til møderne, hvis ikke han allokerer den tid til drøftelser med 

virksomheden undervejs, hvis man ligesom får en fornemmelse af det. Og hvis du synes 

den dokumentation, ikke dokumentation, men rapportering der kommer er for 

overfladisk, så vil du tage det, men så vil du tage uanset om han har travlt eller sidder 

og fiser husleje af. Og Sådan nogle ting ikke. Jamen, det er for at være ærlig, altså, der 

tror jeg at, det er et liberalt erhverv, og som kunde der har du den tilgang til det at 

du kommer og køber en ydelse og du forventer at få den leveret” (Bilag 1.6., s. 11) 
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”Amen det gør jeg ikke, det kigger jeg ikke på. Øh. (…) Jeg antager de bruger de timer 

der skal til. Fordi de har også deres renommé og hånden på kogepladen. Så vi er sådan 

set i samme båd, vi vil gerne have det er i orden det de laver.” (Bilag 1.4., s. 4) 

 

Respondenternes udtalelser er med til at bekræfte nogle af udfordringerne ved AQI’en og ser den 

heller ikke som en AQI de ville anvende. De ser det som en forudsætning at partneren selv har styr 

på sin arbejdsbyrde og forventer at de bruger den tid der kræves til den opgave de har påtaget sig. 

 

4.3. AQI’ers anvendelsesmuligheder 

I forbindelse med vores interviews har vi stillet respondenterne følgende to spørgsmål for at 

afdække AQI’ers egenskaber i relation til måling af revisionskvalitet: 

 

1. I hvor høj grad tror du at AQI’er vil kunne anvendes til at måle revisionskvalitet? 

2. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI’er i fremtiden? 

 

Vi spørger altså her til AQI’ernes egenskaber og anvendelighed i forhold til overhovedet at kunne 

måle på kvaliteten af revisionsydelser, og ikke til anvendeligheden af specifikke AQI’er som 

beskrevet i afsnit 4.2. På baggrund af spørgsmålene identificeres nedenfor muligheder og 

begrænsninger ved at bruge AQI’er til at sige noget meningsfyldt om kvaliteten af revisionsydelser. 

Interviewspørgsmålene ovenfor er indsat for gennemsigtighedens skyld. Givet formatet på det 

semistrukturerede interview, indgår også andre dele af interviewene i forbindelse med at afdække 

AQI’ers anvendelsesmuligheder (se endvidere afsnit 2.3. og 2.4. under metode vedrørende 

udformning og analyse af interviews). 

 

Anvendelighed af AQI’er 

Blandt de respondenter som forud for interviewet havde kendskab til Audit Quality Indicators (se 

Tabel 1, s. 12) synes der at være ret bred enighed om at AQI’er – med visse forudsætninger – godt 

kan anvendes til at sige noget meningsfyldt om kvaliteten af revisionsydelser. Blandt de adspurgte 

havde i alt fire personer på forhånd kendskab til AQI’er, og af disse har alle fire svarede ”ja” på 

spørgsmålet om hvorvidt AQI’er er et brugbart værktøj til måling af revisionskvalitet. Blandt denne 
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gruppe af respondenter er der desuden enighed om at AQI’er kan og bør bruges som et supplement 

til at vurdere revisionskvalitet, men at AQI’erne ikke kan stå alene: 

 

”Jeg tror det (AQI’er, red.) er et rigtig, rigtig godt, stærkt supplement til at måle 

revisionskvalitet. Jeg er forsigtig med at drage endegyldige konklusioner på baggrund 

af AQI’er – det er jo indikatorer, ikke også, og der er jo en vis usikkerhed forbundet med 

målingen af det her. Men som supplement til, hvad kan man sige, en overordnet 

vurdering, så kan det være ganske godt.” (Bilag 1.1., s. 2) 

 

”(…) det, der er det fede ved AQI er, at det er en indikator – ja, jeg synes godt at det 

kan indikere noget om revisionskvalitet. Og når det så er sagt så er revisionskvalitet 

det er jo ”people business” – altså vi er mennesker, og alle laver fejl. Der er ikke nogen 

der går igennem et liv uden at lave fejl. Så uanset hvor god man har haft en pyramide 

– som vi kalder det her hos os – altså sammensætning af et team, og at partneren har 

brugt det perfekte level af antal timer – så kan der stadigvæk ske fejl. Så ja, det er en 

god indikator, og det er det vi har.” (Bilag 1.2., s. 2). 

 

Blandt de resterende seks respondenter er der delte meninger vedrørende anvendeligheden af 

AQI’er. RU-3 giver f.eks. udtryk for at projekt AQI ”lyder som et svært projekt” (bilag 1.6., s. 9). 

Respondenten understreger at man, for at sikre anvendeligheden, bør være meget omhyggelig med 

hvilke AQI’er man vælger at måle på: 

 

”(…) jeg synes også, at det lyder som et svært projekt. (…) man skal være OBS på hvad 

det er man får ud af det. Fordi du får det, du måler. Så hvis du f.eks. nu gør antallet af 

undervisningstimer til ”the main issue”, ikke. Så får man rigtig mange undervisnings-

timer, men det behøver ikke at betyde at du får en bedre kvalitet.” (Bilag 1.6., s. 9) 

 

Udvælgelse af AQI’er 

Netop udvælgelse af relevante AQI’er til rapportering er et gennemgående tema blandt 

respondenterne. RU-3 uddyber vigtigheden af at vælge sine AQI’er med omhu ved at drage en 

parallel til KPI’er som respondenten har erfaring med via sit professionelle virke. Således 

understreger respondenten problemet i at ”man får det man måler” i relation til AQI’er: 

 

”Når man vælger de der (AQI’er, red.), og grunden til at jeg ser sådan på det, det er 

fordi at vi har målt rigtig mange KPI’er som vi ikke har fået en s*** ud af i årenes løb. 

Hvor man bare må sige, det er den vigtigste øvelse overhovedet, det er hvis man sætter 
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sådan nogle op, så skal man være sikker på at så bidrager de positivt til virksomhedens 

udvikling, eller, i det her tilfælde, til vurderingen af revisorerne. Fordi ellers så får du 

bare nogle tal som – og nogle aktiviteter i virksomheden – som ikke nødvendigvis 

[giver] added value.” (Bilag 1.6., s. 9) 

 

Optimale niveauer 

En anden udfordring omkring anvendelighed af AQI’er vedrører fastlæggelse af, hvad der inden for 

hver enkelt AQI indikerer god eller høj kvalitet. For når man først har udvalgt de AQI’er som er 

relevante at måle på, hvordan skal det så afgøres hvad der er et passende niveau for den enkelte 

AQI? Og hvem skal i øvrigt stå for at fastlægge ”optimale niveauer”? R-2 argumenterer for at disse 

optimale niveauer f.eks. afhænger af klientens branche og kompleksitet (bilag 1.2., s. 8), og uddyber 

problemstillingen ved at kommentere på AQI’en ”partner ratio” (kaldet ”staffing leverage” af FEE, 

2016, s. 21): 

 

”(…) jeg tror det bliver svært at lave præcist sammenligneligt. Og det er ulempen ved 

det. Men man kan jo bruge det internt – der kan man jo måle når noget bliver bedre, 

men det kræver jo at vi som land siger ”hvad er en god kvalitet? Hvad er en god partner 

ratio?” Det skal vi have Erhvervsstyrelsen til at lægge hovedet på blokken og sige at en 

partner ratio på en sag der har måske 500 timer – den skal ligge på x antal procent. 

Hvor mange procent skal den så ligge på, på en sag der har 8000 timer? Er det den 

samme procent, eller (…)?” (Bilag 1.2., s. 8) 

 

Måling 

Udfordringen ved måling af selve AQI’erne er en anden bekymring hos mange respondenter. Der 

hvor AQI’er for alvor kan anvendes, er f.eks. i forbindelse med sammenligning af revisions-

virksomheder på tværs, eller ved at sammenligne udviklingen i specifikke AQI’er for den samme 

virksomhed over tid. For netop at sikre sammenligneligheden af AQI’er er det af afgørende 

betydning at sikre ensartethed. Det indebærer at revisionsvirksomheder anvender samme 

definitioner og metoder til opgørelsen af AQI’er, og endvidere at de gør det ens fra år til år. Her 

opstår navnlig en udfordring i at der ikke findes en universel definition og vejledning i AQI’er. 

Udfordringen i forbindelse med at sikre ensartethed kommer især til udtryk hos R-2 og E-1: 

 

”Jamen begrænsningerne er jo, at hvis ikke vi måler det ens – hvis ikke vi – og nogle 

revisionsvirksomheder lægger måske vægt på nogle kvalitetsmål og (…) nogle arbejder 
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med andre kvalitetsmål. Hvis ikke man arbejder ens med dem, så bliver det 

usammenligneligt. Så det er bagsiden.” (Bilag 1.2., s. 2) 

 

E-1 uddyber problemstillingen, og kommenterer på udfordringer ved at måle en så relativt simpel 

AQI som ”brancheerfaring” (kaldet ”Industry expertise of audit personnel” hos FEE, 2016, s. 22): 

 

”Og det er klart, hvordan definerer man lige – [det er] klart, finansielle virksomheder, 

der er det en bank, det er måske til at forholde sig til, det er noget med at revidere 

andre banker. Men hvis vi begynder at snakke pharma – er det så nok hvis du skal med 

på Novo (Nordisk, red.), at du er på LEO Pharma eller Lundbeck – ikke nødvendigvis, 

fordi det kan være at det slet ikke er relevant i forhold til den enkelte virksomhed. Og 

der kan det lyde så enkelt når vi sidder og taler om det, men det kan måske i 

virkeligheden være svært når man skal bruge det i praksis.” (Bilag 1.9., s. 2-3) 

 

Relevans 

I relation til måling og de udfordringer der ligger i at definere hvordan konkrete AQI’er skal beregnes, 

viser det sig også væsentligt at diskutere i hvor høj grad man vha. AQI’er overhovedet er i stand til 

at måle på de forhold som rent faktisk påvirker eller siger noget om kvaliteten af revisionsydelser. 

Især R-3 og RU-3 giver udtryk for at de eksempler på AQI’er som vi præsenterer for dem, 

overhovedet ikke, eller kun i ringe grad, har en betydning for selve kvaliteten af revisionsydelsen. 

Her kommenterer RU-3 på værdien af AQI’erne ”years of experience” (FEE, 2016, s. 11) og ”partner 

workload” (FEE, 2016, s. 21) i forhold til den kvalitet i revisionen som faktisk leveres: 

 

”Hvis vi f.eks. tager sådan en [som] ”years of experience”. Den behøver ikke at sige 

noget som helst om hvor dygtig man er. (…) Men det handler jo meget om mindset 

ikke. Du kan sige ”staff workload”, jo [den har forklaringsværdi] hvis det er alt, alt for 

højt. Men nu har jeg også været i revisionsfirma i mange år og jeg ved os at nogle af 

de steder, hvor den højeste kvalitet blev præsteret, det er der hvor engagementet var 

størst. Og det var også der hvor workload var højest. Så det kan godt være at det gav 

lidt ”work [-life]” balance problemer et andet sted, men i forhold til revisionskvalitet, 

behøver det ikke at give et problem.” (Bilag 1.6., s. 7-8) 

 

Samme pointe illustreres i nedenstående citat: 

 

”(…) jeg kan ikke se hvor det (AQI’erne, red.) skulle skabe værdi henne. (…) Nej, jeg kan 

ikke lige umiddelbart se sammenhængen (til revisionskvalitet, red.). (…) – det kan jo 



63 
 

også være det har været nogle dårlige medarbejdere – det kan også være 

medarbejderne lige præcis den dag har en rigtig dårlig dag og det går udover en kunde, 

altså. Så kvalitet ... Jeg synes bare der spiller mange ting i det (…). (Bilag 1.3., s. 7) 

 

AQI’er som mål for revisionskvalitet 

Det vurderes på baggrund af interviewene at AQI’er til en vis grad kan anvendes til at måle kvaliteten 

af revisionsydelser. Med de rette forudsætninger (herunder sammenlignelighed og ensartethed) og 

de rette kompetencer vurderes det at AQI’er kan anvendes som supplement til at indikere kvaliteten 

af revisionsydelser. AQI’erne bør altid ses i en kontekst, dvs. revisionsudvalgsmedlemmer og andre 

potentielle AQI-brugere bør ikke træffe beslutninger udelukkende på baggrund af AQI’er. 

 

Der er identificeret en række udfordringer og begrænsninger ved at anvende AQI’er som mål for 

revisionskvalitet som navnlig kommer til udtryk i forbindelse med sammenligning af revisions-

virksomheder. Her er det særligt vigtigt at sikre sig at de AQI’er som anvendes i den sammenhæng, 

bliver opgjort på den samme måde for de virksomheder man ønsker at sammenligne. Derudover 

kan det være svært for brugeren (f.eks. revisionsudvalget) at fastsætte passende grænser for hvad 

der er det optimale niveau for de AQI’er som kan måles kvantitativt. 

 

Vores konklusion understøtter det egentlige formål med AQI’erne som tiltænkt af PCAOB og CAQ, 

nemlig at målene (AQI’erne) ikke kan stå alene, men bør anvendes af revisionsudvalg som 

udgangspunkt for at skabe en dialog mellem revisor og klient (CAQ, 2016, p. 1). Denne dialog kan 

f.eks. gå ud på at opstille kriterier/minimumskrav for udførelsen af revisionen (f.eks. hvor mange 

timer partneren bruger på opgaven) og som et værktøj til revisionsudvalg til at vurdere revisors 

arbejde. Derefter kan revisionsudvalget løbende følge op på, om de aftaler som er indgået med 

revisor i planlægningsfasen, også bliver opfyldt efterhånden som revisionen skrider frem. 

 

4.4 Delkonklusion 

Vi har analyseret anvendelighed og konkrete egenskaber for Audit Quality Indicators på baggrund 

af litteratur og interviews. Endvidere har vi kortlagt en række udfordringer i forbindelse med måling 

af revisionskvalitet og beskrevet formålet med ”projekt AQI”. 
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Vi har identificeret, at der er en række udfordringer ved at måle kvaliteten af revisionsydelser, og at 

disse udfordringer især udspringer af revisionsydelsens særlige karakteristika. Dette kommer f.eks. 

til udtryk i at revision er en ydelse hvor kun en snæver kreds af aktører direkte påvirkes af, og er en 

del af, selve revisionsprocessen. For at kunne vurdere kvaliteten af revisionsydelsen kræver det dels 

at man er en del af denne snævre kreds, samt at man besidder kompetencer inden for både 

regnskab og revision. 

 

Endvidere har vi på baggrund af en litteraturgennemgang afdækket formålet med ”projekt AQI” og 

fundet at AQI’er af PCAOB og CAQ er tænkt som et redskab som skal hjælpe interesserede parter 

med at vurdere kvaliteten af revisionsydelser. AQI’erne er en portefølje af kvantitative nøgletal som 

skal ses i sammenhæng med en kvalitativ vurdering af revisionskvaliteten. AQI’erne skal anvendes 

som supplement til at vurdere kvaliteten, og som udgangspunkt for at skabe dialog mellem f.eks. 

revisor og klient vedrørende kvaliteten af den ydelse som revisor leverer. I forlængelse heraf har vi 

beskrevet konkrete egenskaber i relation til nogle specifikt udvalgte AQI’er og givet eksempler på 

hvordan disse kan måles og beregnes. 

 

Til slut har vi, på baggrund af interviews, undersøgt i hvor høj grad AQI’er faktisk kan anvendes som 

et værktøj i forbindelse med måling af revisionskvalitet. Her har vi bekræftet PCAOB og CAQs 

udlægninger af formålet med ”projekt AQI” som værende et supplement i kvalitetsvurderingen. Vi 

har identificeret at flere af de respondenter som har været genstand for analysen ser en række 

problemer ved at anvende AQI’er som mål for revisionskvalitet. Disse udfordringer vedrører især 

måling og sammenlignelighed af AQI’erne, og understøtter behovet for ensartethed i anvendelse af 

AQI’erne. Flere af respondenterne udtrykker desuden bekymring over en manglende universel 

definition på Audit Quality Indicators der ifølge respondenterne er af afgørende betydning for 

anvendeligheden af AQI’erne. 
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5. Efterspørgsel på AQI’er 

 

 

5.1. Revisionsudvalg 

I denne del af afhandlingen analyserer vi hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som 

revisionsudvalg efterspørger, og med hvilket formål. Dette gøres med udgangspunkt i at fastslå om 

der er en efterspørgsel på de informationer som rapportering af AQI’er kan tilvejebringe.  

Efterspørgslen afdækkes på baggrund af en analyse af de forhold som interviewpersonerne nævner 

som væsentlige i forbindelse med den løbende overvågning (RL § 31) samt ved valg af revisor. 

 

Blandt de interviewede revisionsudvalgsmedlemmer er der en enkelt respondent som ikke har 

været med til at indstille ny revisor. Her er udgangspunktet for interviewet i stedet at identificere 

hvilke forhold respondenten ville have lagt vægt på i en eventuel udbudssituation. Som følge af at 

respondenten ikke havde været en del af en udvælgelsesproces, har vi endvidere lagt til grund at 

man i virksomheden har været tilfredse med den nuværende revisor. Derfor beder vi også 

respondenten uddybe, hvorfor man ikke har set grund til at udskifte nuværende revisor. 

 

Analysen er endvidere baseret på den information som danske børsnoterede virksomheder har 

valgt at offentliggøre ved revisorskifte. Her har vi set på børsnoterede selskaber som har skiftet 

revisionsfirma inden for de seneste to år (dvs. 2017 og 2018), og som har offentliggjort hvilke 

kriterier der er blevet lagt vægt på i forbindelse med valg af revisor (se bilag 4). I alt har vi fundet 17 

virksomheder som har skiftet revisor inden for de seneste 2 år og heraf er der 9 som har valgt at 

offentliggøre hvilke kriterier der blev lagt vægt på i processen. På baggrund heraf foretages desuden 

en sammenligning af om der er forskel på de forhold som virksomhederne melder ud offentligt, og 

på de svar som gives i interviewene.  
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Kvalitetsforståelse – efterspørgsel 

Som beskrevet i afsnit 3.3. hviler revisionsudvalgsmedlemmers kvalitetsforståelse i forbindelse med 

revisioner i høj grad på at revisionen skal være værdiskabende for klienten. Dette indebærer f.eks. 

at klienten får en bedre forståelse af sin egen forretning som følge af revisionen. I forlængelse heraf 

forudsætter revisionsudvalget at revisor er compliant, og forventer dermed at revisor tilfører noget 

yderligere til virksomheden i forbindelse med revisionen. 

 

På baggrund heraf kan det udledes, at revisionsudvalgsmedlemmer efterspørger informationer 

vedrørende revisionskvalitet som kan hjælpe dem til at vurdere hvorvidt revisor er i stand til at 

levere en revision der er værdiskabende for virksomheden. Udgangspunktet for denne del af 

analysen er dermed at identificere hvilke informationer som kan hjælpe revisionsudvalget til at 

foretage denne vurdering. Her er det især revisors evner og kompetencer som har betydning for 

revisionsudvalgsmedlemmer, men også størrelsen på revisionsvirksomheden spiller ind. 

 

Formål – i hvilken sammenhæng? 

Revisionsudvalg efterspørger informationer på baggrund af flere formål. En af de lejligheder hvor 

revisionsudvalgene især efterspørger informationer vedrørende revisionskvalitet er ved 

udbudsrunder i forbindelse med valg af revisor. Som følge af opdaterede partnerrotationsregler 

som kom i forbindelse med revisorforordningen i 2016, vil revisorskift kunne forekomme hyppigere 

for mange PIE-virksomheder. Her vil revisionsudvalget spille en betydningsfuld rolle, eftersom 

revisionsudvalget jf. RL § 31, stk. 6 er ansvarlig for proceduren ved udvælgelse og indstilling af 

revisor. Revisionsudvalget vil i den forbindelse anvende informationer vedrørende revisionen til at 

sammenligne forskellige revisionsvirksomheder. Dette kommer til udtryk hos RU-1: 

 

”Når vi skal sammenligne tilbuddene, så er det sådan noget med at scope kan være 

forskelligt – så kan vi bede dem om at aligne scope” (Bilag 1.4., s. 4) 

 

Derudover skal generalforsamlingen hvert år tage stilling til om revisor skal fortsætte. Derfor vil det 

også være relevant at efterspørge informationer omkring den forudgående revision. Dette kan 

gøres løbende, da revisionsudvalget overvåger revisionsprocessen eller ex post, når revisionen er 

overstået. 
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Vi kan udlede fra interviewene at revisionsudvalget i højere grad baserer sit valg af revisor på intern 

kommunikation imellem revisionsfirma og klienten frem for på offentligt tilgængelige data. Dette 

kan udledes på baggrund af svarene hos respondenterne. Det er særligt tydeligt at 

revisionsudvalgene baserer sig på intern kommunikation med revisor i nedenstående citat, hvor RU-

1 bliver spurgt til hvordan han som medlem af revisionsudvalget i forbindelse med revisorskift bærer 

sig ad med at sammenligne og søge informationer vedrørende revisionsfirmaer: 

 

”Vi søger ikke en s***. Der er fire store herhjemme, der er faktisk tre, ikke. Og det er 

dem du spørger. I det niveau, for du skal jo op – vi er i 80 lande, ikke – det er så stor en 

opgave så, der er ikke ret mange der ville kunne løse den herhjemme, tror vi.” (Bilag 

1.4., s. 2) 

 

Dette kommer også til udtryk hos RU-3 i flere omgange: 

 

”Fordi, hvis jeg nu sad i morgen og skulle lave et revisionsudbud på (firmanavn 

udeladt), så vil jeg ringe til dem jeg kender hos de respektive (revisionsfirmaer, red.), 

og sige hvem hos jer har med ejendom (virksomhedens primære forretningsområde, 

red.) at gøre. Altså hvem er det der’ skarpest på det” (Bilag 1.6., s. 9) 

 

”Min tanke er, altså, man vil invitere typisk 3 (revisionsfirmaer, red.), og der kan man 

sige så skærer man et firma fra. Jeg vil tro de steder jeg sidder, at der vil det være et 

[af] top 3-selskaberne” (Bilag 1.6., s. 3) 

  

Alle revisionsudvalgsrespondenter lægger også vægt på at der er et begrænset antal 

revisionsfirmaer i Danmark som har ressourcerne til at håndtere virksomheder af en vis størrelse. 

Dette kan være med til at begrænse brugen af offentlige data da man allerede på forhånd ved hvilke 

revisionsfirmaer som skal inviteres til udbudsrunden og derfor ikke har behov for at søge 

informationer offentligt. Derfor er det også vigtigt at være kritisk i konklusionen omkring 

revisionsudvalgets brug af intern kommunikation da denne geografiske begrænsning i opgaven kan 

have en indflydelse. 

 

 

 



68 
 

Hvilke konkrete informationer efterspørges? 

I forbindelse med undersøgelsen af hvilke konkrete informationer revisionsudvalget efterspørger, 

har vi valgt at inddrage de kriterier de har lagt vægt på, og som er blevet offentliggjort af 

virksomheder som har skiftet revisor inden for de seneste to år. Af bilag 4 ses den fulde tekst som 

disse virksomheder har offentliggjort i den forbindelse, samt hvilke forhold vedrørende 

revisionskvalitet som vi har vurderet at disse beskrivelser kan henføres til. Disse forhold har vi 

sammenlignet med svarene vi fik fra respondenterne angående de kriterier der blev lagt vægt på 

ved valg af revisor, og kvalitetsindikatorer de anser som vigtige for høj kvalitet. Derfor sætter vi 

lighedstegn imellem de kriterier som indikerer høj kvalitet for revisionsudvalgsmedlemmer og hvilke 

informationer der efterspørges. 

 

I nedenstående Tabel 11 ses de informationer som bliver efterspurgt af revisionsudvalget. 

Forholdene er inddelt i komponenter i relation til begrebsrammen (Figur 2, afsnit 3.1). Her ses der 

en stor lighed mellem de kriterier som bliver offentliggjort af revisionsudvalgene og de kriterier som 

vi har udledt på baggrund af vores interviews. 

 

Komponent Forhold – Offentligt Forhold – Interview 

Inputs • Brancheerfaring 

• Proaktiv 

• Risikoforståelse 

• Viden & Erfaring 

• Brancheerfaring 

• Proaktiv 

• Professionel skepsis 

• Kemi 

Process • Rettidighed 

• Effektiv revisionsproces 
• Partnertid 

Outputs & Outcomes 
 

• Negative konklusioner fra 

Erhvervsstyrelsen 

Context 
• Konkurrencedygtigt honorar 

• Størrelsen på revisionsfirmaet 

• Konkurrencedygtigt honorar 

• Størrelsen på revisionsfirmaet 

Tabel 11 – Information/forhold efterspurgt af RU. Egen tilvirkning. 

 

Det ses også tydeligt at det er meget personspecifikke forhold vedrørende revisors kompetencer 

som bliver efterspurgt af revisionsudvalget. Det at revisionsudvalget efterspørger information som 
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er meget baseret på den enkelte person, kommer til udtrykt hos RU-1 flere gange da respondenten 

bliver spurgt til om han foretrækker information på firma- eller engagementsniveau: 

 

”Jeg tror jeg ville have begge dele, faktisk. Jeg tror rent faktisk på personniveau, det 

kan godt være jeg skulle have det der … Så det er mere personerne du går efter, for det 

er dem der skal løse opgaven derude… Jeg tror jeg vil have det på personniveau igen. 

Her i den udbudsrunde, så bad vi dem stille med de teams der skulle revidere. Og så 

mærker vi efter.” (Bilag 1.4., s. 8) 

 

Revisionshonorar 

Et af de hyppigste forhold, men som også adskiller sig fra de andre forhold er revisionshonoraret. 

Ifølge R-3 burde et højere honorar med nedenstående begrundelse også give en højere kvalitet i 

revisionen: 

 

”Jo højere den (revisionshonoraret, red.) er, jo mere tid kan vi bruge – og jo mere tid 

har vi til at bearbejde det materiale der kommer fra kunden, og jo bedre bliver – alt 

andet lige – kvaliteten. Så der er ligesom en årsagssammenhæng der.” (Bilag 1.3., s. 3) 

 

Begrundelsen for at det adskiller sig fra de andre forhold er, at det ikke for revisionsudvalgene ses 

som en kvalitetsindikator. Her går det igen i interviewene at revisionen ikke må være for dyr i forhold 

til konkurrenterne, men også at det ikke er en kvalitetsindikator: 

 

”Pris er jo ikke en kvalitetsindikator. Det er et [af] de spørgsmål der bliver stillet det er. 

Et højere honorar giver det en højere kvalitet? Nej det gør det ikke nødvendigvis. Men 

en højere pris kan gøre at du ikke kommer med i gamet. Fordi man vil ikke betale 

unødvendigt for basic ydelsen.” (Bilag 1.6., s. 4) 

 

RU-2 kommer også med følgende udtalelse omkring det: 

 

”så vil jeg egentlig sige, at prisen vægter selvfølgelig noget. Men om den er 5-10% 

højere eller lavere, det synes jeg måske er mindre vigtigt” (Bilag 1.5., s. 3-4) 

 

RU-1 udtaler desuden at de brugte markedet i forbindelse med at teste om prisen var den rigtige, 

men opdagede at der ikke var den store prisforskel: 
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”og det var ikke, prismæssigt, det var et kommatal i difference, det var forbløffende så 

enige de (revisionsfirmaerne, red.) var.” (Bilag 1.4., s. 2) 

 

Derfor kan det også udledes at revisionsudvalget mere ser prisen som et konkurrenceparameter 

end en kvalitetsindikator. Revisionshonoraret er derfor heller ikke et forhold vi vil anvende videre i 

analysen i forhold til at måle kvalitet vha. AQI’er.  

 

Størrelsen på revisionsfirmaet 

Da afhandlingen fokuserer på revision af PIE-virksomheder, er det oplagt at størrelsen af revisions-

virksomheden har en betydning for klienterne. Dette ses også som et tydeligt kriterium som går 

igen flere gange både i interviews og offentlige begrundelser for revisorskift (se Tabel 11). Det er 

tydeligt at revisionsudvalgsmedlemmerne er af den opfattelse at størrelsen på revisionsfirmaet har 

en positiv indvirkning på revisionskvaliteten, således at et større revisionsfirma vil være i stand til at 

levere højere kvalitet end et mindre revisionsfirma. Her spiller især to forhold ind, nemlig dels 

firmaets globale netværk samt muligheden for at konsultere med specialister internt. Især RU-1 

lægger vægt på det globale netværk, og gør opmærksom på vigtigheden af at revisionsfirmaet kan 

være til stede i mange lande verden over: 

 

”At de (revisorerne, red.) kunne sætte styringen fra centralt hold, altså ikke decentralt, 

de kunne skifte ud i f.eks. England, Tyskland, USA hvis det var nødvendigt, hvis vi ikke 

syntes vi fik den kvalitet i revisionen i de pågældende lande.” (Bilag 1.4., s. 2) 

 

RU-1 påpeger endvidere, at det ikke er nok at være tilstede i mange lande, men at man også skal 

kunne have indflydelse på revisionen i de andre lande. Dette bekræftes ud fra interviewet med RU-

2 som også beskriver vigtigheden af at revisionsfirmaet har et globalt netværk at trække på: 

 

”der har noget globalitet og netværk, ikke. Så de også kan gå ind og hjælpe de steder 

og få samlet ind. Også at have ensartede tilgange til tingene rundt omkring i verden, 

ikke, det er også vigtigt for os.” (Bilag 1.5., s. 2) 

 

Det faktum at muligheden for at konsultere med specialister internt i revisionsfirmaet hænger 

sammen med revisionsvirksomhedens størrelse kommer f.eks. til udtryk hos RU-2. Respondenten 
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anser dette forhold for særligt vigtigt i relation til revisionsprocessen (Bilag 1.5., s. 6), og RU-1 anser 

det også som en fordel at denne mulighed foreligger (Bilag 1.4., s. 6). 

 

Brancheerfaring 

Brancheerfaring et forhold som bliver vægtet højt hos både respondenterne, men også i de 

offentlige begrundelser ved valg af revisor. Revisors brancheerfaring kan indikere højere kvalitet 

ved at revisor har en viden omkring branchen som kan tilføre revisionen ekstra værdi, hvilket er det 

revisionsudvalget forbinder med høj kvalitet. Dette er et forhold som der bliver lagt meget vægt på, 

hvilket kommer til udtryk ved at alle revisionsudvalgsmedlemmer i interviewene angiver det som et 

kriterium, samtidig med at bilag 4 også viser at en forholdsvis stor andel har haft det som et 

kriterium i udbudsprocessen. RU-3 udtaler desuden følgende angående revisors brancheerfaring:   

 

”så der hvor det kommer til at betyde noget, det er at du kan demonstrere noget 

branchekendskab, at du kan demonstrere noget – gerne også kendskab til 

virksomheden, men det kan måske være svært, men gerne noget branchekendskab.” 

(Bilag 1.6., s. 3) 

 

Og RU-1 fremhæver også branchekendskab som en væsentlig egenskab hos revisor: 

 

”Revisors erfaring inden for klientens branche vil være vigtig. For det betyder 

simpelthen, det betyder utrolig meget at de forstår vores branche til at vide hvor det 

er, at der er ømme punkter henne” (Bilag 1.4., s. 5) 

 

Derfor er brancheerfaring et meget vigtigt forhold for revisionsudvalget når de skal vurdere om 

revisor besidder de rette kompetencer til opgaven. 

 

Kemi 

Kemien mellem klient og revisor er et andet forhold som alle tre revisionsudvalgsmedlemmer 

lægger stor vægt på. Dette forhold har ifølge respondenterne stor betydning for den oplevede 

kvalitet af revisionen, og det er et forhold der skal være i orden for at det kan fungere. RU-1 og RU-

3 bruger selv ordet kemi i forbindelse med at beskrive at forholdet til og samarbejdet med revisor 

kan fungere. RU-1 lægger også vægt på at de skal kunne skifte den pågældende revisor ud hvis 

kemien ikke er der. Dette er med til at bekræfte at kemi imellem revisor og klient er afgørende for 
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revisionsudvalgsmedlemmer. Kemi er selvsagt ikke et forhold som af revisionsvirksomheden kan 

rapporteres til potentielle klienter som en AQI – det er noget som klienten selv vurderer i mødet 

med revisor. Kemi er et forhold af særlig personspecifik karakter, og at revisionsudvalgsmedlemmer 

lægger særlig vægt på dette forhold i forbindelse med valg af revisor, er med til at bekræfte at de 

lægger vægt på intern kommunikation frem for offentligt tilgængelige oplysninger ved revisorvalg:  

 

”Og så handler det i høj grad om kemi. Det handler om de revisorer der kommer frem 

de kommer med en holdning om at det de kommer med ikke kun er den der basic 

revisionsydelse som de alle sammen kan levere, men at de helst også kan gi’ 

virksomheden lidt ekstra. Added Value.” (Bilag 1.6., s. 3) 

 

I ovenstående citat anser RU-3 også kemien som et forhold der er med til at tilføre revisionen ekstra 

værdi, hvilket er i overensstemmelse med revisionsudvalgsmedlemmers kvalitetsforståelse. 

 

Proaktiv 

Til sidst efterspørger revisionsudvalget også information som er baseret på forhold der omhandler 

revisors handlinger. Dette er forhold som proaktiv, professionel skepsis og risikoforståelse. Det er 

forhold som beskriver noget om de kompetencer som revisor besidder og lægger sig op ad den 

kvalitetsforståelse som revisionsudvalget har, nemlig at revisionen skal skabe værdi for kunden. Det 

er også forhold som er svære at definere da de kan være baseret på subjektive holdninger, men kan 

være med til at give klienten en større forståelse af sit regnskab og særligt risikofyldte områder. 

 

Proaktiv er et forhold som går igen indtil flere gange, og som vi anser som det forhold der lægger 

sig mest op ad revisionsudvalgets kvalitetsforståelse (værdiskabende). Dette bliver især bekræftet 

af RU-1 der anser det som det vigtigste forhold i forbindelse med valg af revisor: 

 

”Ja, proaktive, men den var nok den vigtigste… de skal simpelthen være proaktive. Det 

duer simpelthen ikke at man kommer sådan reaktiv bagefter, altså: Man bliver 

simpelthen, øh, ked af det, altså” (Bilag 1.4., s. 2) 

 

Det at revisor selv tager initiativ i revisionen, og kommer med noget ud over det der forventes, er 

især noget der kan være med til at tilføre mere værdi for klienten og dermed opfylde 

revisionsudvalgets forventninger til revisionen. Men det er også et forhold som vil være svært at 
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vurdere ex ante, men som man løbende eller ex post kigger tilbage på og vurderer hvorvidt revisor 

har været proaktiv i sin tilgang til revisionen. 

 

Professionel skepsis 

Det sidste forhold som går igen hos alle revisionsudvalgsmedlemmer er professionel skepsis.  Her 

gælder det ikke kun revisors evne, men også revisors muligheder for at kunne foretage faglige 

vurderinger. Det er et forhold som også er reguleret i RL § 16. Professionel skepsis er et vigtigt 

element i revisionen som er afgørende for om revisor har det rigtige ”mindset” som kan bidrage til 

professionel skepsis i løbet af revisionen (CAQ, 2016, p. 8). Det er også tydeligt hos respondenterne 

at det er et forhold de tillægger stor betydning, hvilket især kommer til udtryk i følgende citater: 

 

 ”Man har det intellekt til at gennemskue de problemstillinger som er ude hos 

kunderne. Det betyder enormt meget” (Bilag 1.6., s. 5) 

 

Samme pointe kommer til udtryk hos RU-1: 

 

”Revisors evne og mulighed for at udøve professionel skepsis – ja det forventer jeg. Den 

er faktisk også vigtig… Den kan jeg også godt lide. Og det kan vi mærke, for vi får faktisk 

nogle gange, nu er det nok. Altså det er OK. Altså hvis det er sagligt, så er det OK” (Bilag 

1.4., s. 7) 

 

Partnertid 

Sidste information som efterspørges på engagementsniveau, og som ikke omhandler revisors evner 

og kompetencer, er ”partnertid”. Partnertid er et mål for hvor meget partneren er involveret i selve 

revisionen. Især RU-1 giver udtryk for at dette er et forhold af afgørende betydning i forbindelse 

med valg af revisor: 

 

”Og så var det jo så vigtigt for os også at vi havde den partnertid der. De skal sidde 

derude og der skal træffes en masse beslutninger derude, øh, i processen hvor det skal 

gå lidt stærkt til sidst ikke, så nytter det ikke noget man skal lede efter partneren som 

skal signe af på det, så kan man ikke få fat i ham fordi han er i (navn på dansk 

virksomhed udeladt), f.eks.” (Bilag 1.4., s. 3) 
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Her bliver der lagt vægt på at partneren sidder ude på stedet meget af tiden og at man har mulighed 

for at komme i kontakt med partneren. 

 

Afrunding 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at revisionsudvalgsmedlemmer i høj grad 

efterspørger informationer vedrørende revisionskvalitet som kan give dem vished for revisors 

kompetencer og dermed evner til at skabe værdi for klienten. Dermed er der overensstemmelse 

mellem revisionsudvalgsmedlemmers kvalitetsforståelse og de forhold der lægges vægt på i 

forbindelse med valg af revisor. Endvidere kan det udledes af analysen at revisionsudvalg, i 

forbindelse med revisorvalg, hovedsageligt baserer deres beslutning på intern kommunikation 

mellem virksomheden og revisor, snarere end offentligt tilgængelige oplysninger vedrørende 

revisionsfirmaet. Det fremgår også af analysen at der i høj grad er overensstemmelse imellem de 

begrundelser for revisorskift som er offentligt tilgængelige, og de svar som gives vedrørende det 

samme i interviewene. Dette styrker dels pålideligheden af interviewdata samt kvaliteten af de 

konklusioner som drages på baggrund af disse data. 

 

5.2. Kreditgiver 

I det følgende analyseres hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som kreditgivere 

efterspørger, herunder i hvilken sammenhæng og med hvilket formål. Endvidere afdækkes hvilken 

type information denne aktørgruppe baserer sin vurdering af revisionskvalitet på. 

 

Kvalitetsforståelse – efterspørgsel 

Som beskrevet i afsnit 3.3. hviler kreditgivers kvalitetsforståelse i forbindelse med revisionsydelser 

i høj grad på kvaliteten af det reviderede regnskab. Kreditgiver er ikke en del af revisionsprocessen 

hos kunden, og har derfor også ringe muligheder for at vurdere kvaliteten af revisors arbejde. 

Kreditgiver sætter dermed lighedstegn imellem regnskabskvalitet og revisionskvalitet. På baggrund 

heraf kan det udledes at kreditgivere helt overordnet efterspørger informationer som kan give dem 

vished for at kvaliteten af det reviderede regnskab er høj. På den måde får denne aktørgruppe sit 

behov i relation til revisionskvalitet opfyldt. Udgangspunktet for nærværende analyse er dermed at 

identificere forhold som kan indikere noget om kvaliteten af regnskabet. 
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Respondenterne giver dog også udtryk for at de ikke i særlig høj grad efterspørger informationer 

vedrørende kvaliteten af revisors arbejde, hvilket understøtter begrundelsen for at kreditgiver 

vurderer revisionskvalitet på baggrund af regnskabskvalitet. Dette afspejles ved at kreditgiver (som 

beskrevet i afsnit 3.3.) oftest tager det reviderede regnskab (og dermed revisors arbejde) for gode 

varer. Derfor er det nok også begrænset i hvor høj grad denne aktørgruppe faktisk efterspørger 

specifikke oplysninger vedrørende revisionskvalitet. 

 

Formål – i hvilken sammenhæng? 

Kreditgiver efterspørger informationer vedrørende revisionskvalitet i forbindelse med kredit-

vurderingsprocessen af kunder, og det er i denne kontekst at kreditgiver har behov for at kunne 

vurdere kvaliteten af revisors arbejde. Respondenterne giver udtryk for at de efterspørger 

informationer vedr. kvaliteten af revisors arbejde i situationer hvor de er usikre på om kvaliteten 

har været høj nok. Det er f.eks. i situationer hvor de har identificeret faktiske fejl i regnskaber fra 

kunder f.eks. i forbindelse med klassifikation af regnskabsposter. Dette kan udledes af følgende 

citat, hvor K-1 beskriver en situation hvor han var usikker på kvaliteten af kundens regnskab: 

 

”Vi har da haft flere eksempler hvor balancen (i regnskabet, red.) ikke har stemt. Altså 

aktiver og passiver – også hvor det har været revideret – typisk i meget små selskaber, 

virksomheder. Men der har været eksempler (…) Det er noget man ser sjældent, vil jeg 

sige, men den har altså været der, hvor der lige er en afvigelse på et nogle tusinde, eller 

hvor det er, at deres sumposter i balancen osv. – når det er man lægger dem sammen 

eller tager de individuelle poster osv. – at så passer det heller ikke med sumposterne. 

Det er sådan nogle klassiske ting som vi ser i regnskaberne.” (Bilag 1.7., s. 3) 

 

Det kan endvidere udledes af interviewene at kreditgiver i høj grad baserer sin vurdering af 

revisionskvalitet på oplysninger og kommunikation imellem kunde og kreditgiver, snarere end 

offentligt tilgængelige data. Som kreditgiver har man bedre mulighed for at opnå viden om sin 

kundes virksomhed, og disse informationer er ofte mere detaljerede end de data om virksomheden 

(f.eks. årsrapporter) som er offentligt tilgængelige. Derfor er det også forventeligt at kreditgiver vil 

gøre brug af disse informationer i sin vurdering af revisionskvaliteten. Oplysninger som kan hjælpe 

kreditgiver til at vurdere kvaliteten af kundens regnskab (og dermed revisionskvalitet) er f.eks. basal 

viden omkring kundevirksomhedens forretningsmodel. Her giver K-2 et eksempel på hvordan han 
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har anvendt sin egen viden om kunden i forbindelse med at vurdere den regnskabs- og 

revisionsmæssige kvalitet på et regnskab fra kunden: 

 

”(…) vi fik for et stykke tid siden, da fik vi et regnskab indleveret, og da vi begyndte at 

gå det igennem, så var det faktisk et regnskab hvor – specielt balanceposterne, dem 

kunne vi overhovedet ikke kende. Man havde nogle omsætningsaktiver der havde en 

vis størrelse hvor vi vidste, at jamen det skulle have været anlægsaktiver i stedet for 

(…) – ja, og derudover så det ud som om at man havde – et år tilbage – det lignede 

faktisk at man havde taget en kopi af regnskabet, og så lagt nogle nye tal ind. Men det 

gav simpelthen ingen mening.” (Bilag 1.8., s. 3) 

 

Konkrete informationer som efterspørges 

Det er revisors opgave at sikre sig, at regnskabet giver et retvisende billede af den reviderede 

virksomheds økonomiske og finansielle stilling. Dermed kan ”et retvisende billede” ses som en 

indikator for høj regnskabskvalitet, og dermed høj revisionskvalitet set med kreditgivers øjne. Et 

billede på om regnskabet er retvisende er – eller bør være – hvorvidt regnskabet er revideret. 

Dermed forventes det, at selve revisionspåtegningen er et forhold som kreditgiver tillægger stor 

betydning i relation til revisionskvalitet, og dermed også en oplysning som efterspørges. 

 

Korrektioner til regnskabet efter afgivet påtegning er et andet forhold som kan indikere at 

regnskabet ikke har været retvisende på tidspunktet for offentliggørelse, og at revisor dermed ikke 

har leveret den forventede kvalitet. Forudsat at der er givet en blank påtegning fra revisor, hvor der 

skulle have været givet eksempelvis en konklusion med forbehold, har revisor i denne situation 

afgivet en forkert påtegning og dermed lavet en fejl. Korrektioner til regnskabet kan f.eks. 

fremkomme som følge af skandalesager, og det vil også være oplysninger som kreditgiver 

efterspørger. 

 

Et andet eksempel hvor revisor afgiver en forkert påtegning er i situationer hvor der fejlagtigt – fra 

revisors side – ikke tages forbehold for fortsat drift (going concern). Et forhold der kan indikere lav 

revisionskvalitet i denne sammenhæng, er altså situationer hvor revisor ikke har taget forbehold for 

going concern, og virksomheden efterfølgende (i løbet af 1 år fra balancedagen) går konkurs. Det er 

dermed et forhold som kreditgiver kan bruge som indikator for regnskabs- og revisionskvalitet. 
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5.3. Delkonklusion 

Der er undersøgt hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som revisionsudvalg hhv. 

kreditgivere i dag bruger og efterspørger. Det konkluderes at revisionsudvalgsmedlemmer særligt 

efterspørger informationer vedrørende revisionskvalitet som kan hjælpe dem til at vurdere hvorvidt 

revisor er i stand til at levere en revision der er værdiskabende for virksomheden. Revisionsudvalgs-

medlemmer efterspørger særligt oplysninger vedrørende revisors evner og kompetencer, herunder 

f.eks. brancheerfaring, risikoforståelse og evne til at være proaktiv i revisionen. Her er det særligt 

vigtigt for revisionsudvalgsmedlemmerne at der er kemi imellem revisor og klient, og at der desuden 

er tiltro til revisors evner og kompetencer. Dermed efterspørger revisionsudvalget primært 

informationer vedrørende inputs til revisionen, jf. Figur 2, afsnit 3.1. Også størrelsen på 

revisionsfirmaet spiller ind, da det er revisionsudvalgets opfattelse at firmaets globale netværk og 

revisors mulighed for at sparre med specialister internt har stor betydning for kvaliteten af den 

revisionsydelse han leverer. 

 

Endvidere konkluderes det at revisionsudvalgsmedlemmer især efterspørger disse informationer i 

forbindelse med valg af revisor, og i forbindelse med den løbende overvågning af revisors arbejde 

som er revisionsudvalgets pligt jf. RL § 31. Analysen viser også at revisionsudvalget primært vurderer 

revisors arbejde (og danner forventninger til kvaliteten heraf) på baggrund af intern kommunikation 

mellem revisor og klient, snarere end på baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger. 

  

Det konkluderes også at kreditgiver kun i begrænset omfang efterspørger konkrete informationer 

vedrørende revisionskvalitet. Kreditgiver sætter i høj grad lighedstegn mellem regnskabskvalitet og 

revisionskvalitet, og deraf udledes det at kreditgiver efterspørger oplysninger som kan hjælpe ham 

til at vurdere i hvor høj grad regnskabet er retvisende. I relation til Figur 2 i afsnit 3.1. fokuserer 

kreditgiver altså på outputs & outcomes. Det vurderes desuden at kreditgiver baserer sin vurdering 

af revisionskvalitet på interne oplysninger fra kunden, snarere end offentligt tilgængelige 

informationer såsom årsrapporter mv. Dog kan offentligt tilgængelige informationer såsom 

regnskabsskandaler mv. selvsagt udgøre en stor hjælp for kreditgiver i forbindelse med kvalitets-

vurderingen af revisors arbejde. 
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6. Udbud af AQI’er 

 

 

6.1. AQI’er som dækker efterspørgslen 

Revisionsudvalg 

Efter at have afdækket revisionsudvalgsmedlemmers kvalitetsforståelse og hvilke informationer 

revisionsudvalget efterspørger, vil vi vurdere hvilke AQI’er som kan anvendes i forbindelse med at 

tilvejebringe disse oplysninger. I afsnit 5.1. viste vi endvidere at revisionsudvalgsmedlemmer 

primært baserer sig på intern kommunikation med revisor, og at de efterspørger informationer som 

vist i Tabel 12 til forskellige formål. 

 

Inputs Process 

Outputs & 

Outcomes Context 

• Brancheerfaring 

• Proaktiv 

• Professionel skepsis 

• Risikoforståelse 

• Viden & erfaring 

• Kemi 

• Rettidighed 

• Effektiv 

revisionsproces 

• Partnertid 

• Negative 

konklusioner 

• Globalt netværk 

• Mulighed for at 

konsultere interne 

specialister 

Tabel 12 - Information som RU efterspørger klassificeret ift. begrebsrammen. Egen tilvirkning. 

 

Flere af de informationer som revisionsudvalget efterspørger og lægger vægt på i forbindelse med 

revisionskvalitet, er svære at måle og matches ikke af nogen AQI’er. Mange af disse efterspørges af 

revisionsudvalgsmedlemmer på personniveau for den enkelte revisor (f.eks. vedr. evner og 

kompetencer), men som beskrevet i afsnit 4.2. egner AQI’er sig bedst på forhold som kan måles på 

firma- og engagementsniveau. Desuden er nogle af disse forhold ikke kvantificerbare, og AQI’er 

finder derfor ikke umiddelbart anvendelse på disse forhold. 
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Som eksempel på et sådant forhold er kemi ovenfor, som af revisionsudvalgsmedlemmer tillægges 

stor værdi både i forbindelse med revisorvalg og som et kriterium for at revisor er i stand til at tilføre 

revisionen og klientvirksomheden værdi. Det giver sig selv at dette er et forhold som ikke lader sig 

måle eller kvantificere, og at det er noget som skal opleves af revisionsudvalget selv. 

Revisionsudvalget vil altså ikke kunne anvende en AQI i forbindelse med at måle dette forhold, på 

trods af at dette er en væsentlig indikator for denne aktørgruppe i forbindelse med at vurdere 

kvaliteten af revisors arbejde. Relevansen af AQI’er for revisionsudvalget begrænses derfor i og med 

at AQI’er ikke kan dække de forhold som enten ikke er målbare eller som er personspecifikke. 

 

Selvom AQI’erne har en række begrænsninger som beskrevet ovenfor, skal de ses som et værktøj 

der kan supplere revisionsudvalget. Revisionsudvalget kan anvende AQI’er til at måle på andre 

forhold som hjælper revisionsudvalget til at vurdere f.eks. om kemien er tilstede imellem dem og 

revisor. Derfor har vi vurderet hvilke AQI’er som vil kunne supplere revisionsudvalget i den 

information de efterspørger. Vi har valgt at fremhæve nogle udvalgte AQI’er som vi vil analysere og 

se hvordan de dækker behovet for den efterspurgte information. AQI’erne præsenteres i samme 

format som i afsnit 4.2., men vil kun blive præsenteret med 1-2 målinger og på det niveau, hvor vi 

finder AQI’en relevant for revisionsudvalget. 

 

Brancheerfaring 

Definition 

Revisors brancheerfaring er et forhold som bliver vægtet højt hos revisionsudvalget. Det er et 

forhold som kan klassificeres i komponenten inputs (Figur 2, afsnit 3.1.) og som har en positiv 

sammenhæng med revisionskvalitet. Det vil sige at jo flere års erfaring man har med klientens 

specifikke branche, jo højere kvalitet vil AQI’en indikere.  Dette er en AQI som især egner sig til 

klienter som arbejder i en kompleks industri hvor der f.eks. kan være særlovgivning, eller specielle 

fokusområder som revisor skal kende til. Det er en AQI som går igen i mange af de forskellige 

rapporter om AQI’er, og den er også relativ ligetil at måle. Vi mener at AQI’en kun vil være relevant 

for revisionsudvalget at måle på engagementsniveau da den måles på baggrund af klientens 

branche. 
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Måling 

Måling Type Niveau 

Kumulative antal års erfaring for partnere, 

managere og specialister i klientens specifikke 

branche 

Kvantitativ Engagementsniveau 

Den gennemsnitlige erfaring inden for klientens 

branche hos revisionsteamet 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Tabel 13 - Målinger ifm. "Brancheerfaring" (Målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-7) 

 

Anvendelse 

AQI’en vil være nem at måle og vil derfor formentlig heller ikke kræve store administrative byrder 

for revisionsfirmaet at oplyse. Det er en indikator som vil egne sig til at forudsige kvaliteten af 

revisors arbejde, og vil især være relevant i forbindelse med valg af revisor til opgaven. Det er et 

godt eksempel på en AQI som er nem og måle og som samtidig giver pålidelig information til 

revisionsudvalget. Det kommer også til udtryk i vores interview, hvor RU-3 her f.eks. kommenterer 

på anvendeligheden af denne specifikke AQI: 

 

”Det kunne man godt bruge. Det var også en af de første jeg nævnte ikke. Altså som 

jeg vil lægge vægt på, og hvis man kan få det målbart, er det selvfølgelig fint, ikke.” 

(Bilag 1.6., s. 8) 

 

Vi mener derfor at brancheerfaring vil være en anvendelig AQI for de fleste klienters revisionsudvalg 

og vil være en god indikator for kvaliteten i forbindelse med valg af revisor. Det er en AQI som er 

med til at vise fordelene ved at anvende AQI’er og kan være med til at supplere ved valg af 

revisionsteam. Det er vigtigt at have in mente at det kun er en indikator, og at en revisor med 3 års 

erfaring i en specifik branche i nogle situationer vil kunne levere højere kvalitet i revisionen end en 

revisor med 10 år i branchen. 

 

Professionel skepsis 

Et andet forhold som bliver fremhævet af revisionsudvalgsmedlemmer, og mange af de andre 

respondenter, er professionel skepsis. Det er et forhold som de anser som en vigtig kompetence 

som revisor skal besidde for at kunne levere høj kvalitet i revisionen. Disse respondenter er også 
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blevet spurgt til hvordan de evt. ville måle den. Her er de fleste enige om at det ikke er muligt at 

kvantificere netop denne kvalitetsindikator, hvilket f.eks. kommer til udtryk i nedenstående citater 

fra R-2 og RU-3: 

 

”Nej, det kan jeg ikke. Problemet er når man skal kunne måle, så skal man kunne tælle, 

eller gøre op, eller skal kunne sætte noget på.” (Bilag 1.2., s. 4) 

 

”Nej. Og det er jo aldrig en du vil kunne måle på tilbudstidspunktet.” (Bilag 1.6., s. 6) 

 

Respondenten påpeger også en anden problemstilling med dette forhold. Professionel skepsis er et 

forhold som vedrører inputs (jf. figur x, afsnit 3.1.), som fortæller noget om revisors kompetencer 

og evner, og som har forudsigende værdi i forbindelse med at indikere hvordan kvaliteten bliver. 

Men det vil ikke være muligt at måle den forud for revisionens begyndelse. På trods af at 

professionel skepsis ikke umiddelbart lader sig måle, giver et par respondenter alligevel nogle 

forslag til hvordan det skulle gøres. Her havde især E-2 et interessant forslag til hvordan man kunne 

gribe professionel skepsis an i form af en kvalitativ beskrivelse på firmaniveau: 

 

”(…) Vi udøver professionel skepsis på den og den måde. Altså at hvert firma satte ord 

på i sin version af hvordan de gør. Ikke en standard måde. Ikke et eller andet hvor de 

alle sammen laver et eller andet her, vi skal bare sætte de her 5 ord på, altså ligesom 

GDPR ikke… Ja. På firmaniveau så siger man, (…) vores mission i forhold til at udøve 

vores professionel skepsis er sådan og sådan og sådan. Så på den måde viser at de har 

tvunget, de har tvunget sig selv til at tænke over hvordan de gør det. Og så kunne man 

sige at man kunne måle, nu skal man passe på at man ikke gør det bureaukratisk, men 

på en eller måde måle på hvor mange, ja okay, du har en person, et firma på 5 

revisorer. Hvad har de gjort i forhold til professionel skepsis? Hvad har de gjort af 

indsats? Har de gjort nogen indsats og hvad har de gjort? Altså i forhold til har 

medarbejderne været på kursus i professionel skepsis eller har de haft et internt kursus, 

eller hvordan er de tilgået hele det her. Er der også en politik for det.” (Bilag 1.10., s. 8) 

 

Man kunne bygge videre på dette forslag og eksempelvis supplere beskrivelsen ovenfor på 

firmaniveau med uddannelsestimer som beskrevet i afsnit 4.2. Her ville man kunne gøre den mere 

specifik og altså måle på antallet af uddannelsestimer som revisor har haft vedrørende professionel 

skepsis, og på den måde også gøre det muligt at måle den på engagementsniveau. 
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Problemstillingen ved begge løsninger ovenfor er at man ikke går ind og måler direkte på 

professionel skepsis, men man måler et forhold som måske kan indikere noget omkring revisors 

professionelle skepsis. Det samme gør sig gældende med hensyn til risikoforståelse og proaktiv. 

Disse er også forhold som ikke direkte er målbare, men hvor man kan anvende AQI’er som 

supplement til at vurdere disse forhold. Eksempler på AQI’er som man kunne anvende i den 

forbindelse (til at supplere disse ikke-målbare forhold) kunne være ”audit hours by risk areas” og 

”tone at the top”: 

 

Audit hours by risk areas 

Definition 

Denne AQI måler den tid som revisionsteamet har brugt på områder med væsentlig risiko som er 

identificeret i planlægningsfasen. AQI’en klassificeres som process (jf. Figur 2, afsnit 3.1.) og 

korrelerer positivt med revisionskvalitet. Dvs. vi antager at jo flere timer der bliver brugt på revision 

af risikofyldte områder, jo højere kvalitet i revisionen vil AQI’en indikere. 

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Samlet antal timer brugt af hele revisionsteamet på 

risikofyldte områder 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Procentdel af tiden som er brugt på risikofyldte områder Kvantitativ Engagementsniveau 

Tabel 14 - Målinger ifm. "Audit hours by risk areas" (målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-11) 

 

Anvendelse 

Et af de forhold som respondenterne anser som værende et vigtigt resultat af revisionen, og som 

ligger til grund for den kvalitetsforståelse revisionsudvalget har, er at klienten får en bedre 

forståelse af egne finansielle oplysninger og særlige risikofyldte områder. Her vil man kunne bruge 

AQI’en til at vurdere hvordan revisionsteamet har brugt deres tid på de forskellige væsentlige 

områder, og dermed få en indikator for hvordan revisionsteamet prioriterer sin tid. Det kan være et 
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problem at få målt denne AQI ex ante – men den vil nok blive målt ex post. Dette kan være med til 

at ændre værdien af denne AQI for revisionsudvalgsmedlemmer.  

 

Tone at the top 

Definition 

”Tone at the top” er den eneste AQI hvor professionel skepsis bliver nævnt i de 28 AQI’er som 

PCAOB har udgivet (PCAOB, 2015, p. A-13). ”Tone at the top” kan være vigtig for revisionsfirmaet til 

at fremme professionel skepsis, objektivitet og uafhængighed hos virksomhedens personale 

(PCAOB, 2015, p. A-13). AQI’en klassificeres som context (Figur 2, afsnit 3.1.), men vil kunne have 

indflydelse på alle de tre andre komponenter, da det handler om at fremme kvalitet i revisionen 

generelt. ”Tone at the top” vil have en positiv sammenhæng med revisionskvalitet, i og med at det 

forventes at i jo højere grad der hos ledelsen af revisionsfirmaet er en kultur som fremmer 

revisionskvalitet, jo højere vil kvaliteten af revisioner også blive.  

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Uafhængig medarbejderundersøgelse om ”Tone at the top” og i 

hvilket omfang revisionsfirmaet fremmer et miljø der favoriserer at 

tale om potentielle problemer og belønner professionel skepsis 

Kvantitativ 

/ kvalitativ 
Firmaniveau 

Tabel 15 - Målinger ifm. "Tone at the top" (målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-13) 

 

Anvendelse 

”Tone at the top” vil kunne måles på firmaniveau. Derfor vil AQI’en også kunne bruges til at 

sammenligne revisionsfirmaer med hinanden og bruges som indikator til at forudsige kvaliteten af 

den revision man får. Nogle udfordringer ved AQI’en kunne være hvem der skulle foretage 

undersøgelsen og få gjort den sammenlignelig på tværs af revisionsfirmaer. Derudover vil det også 

være et spørgsmål om hvor ofte undersøgelsen skal gennemføres for at vedblive med at være 

pålidelig. 
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Partnertid 

I afsnit 5.1. fremhævede vi også partnertid som et kriterium der bliver lagt vægt på. Umiddelbart vil 

det være relativt ligetil at aftale hvor mange timer partneren skal være derude, men det vil også 

kræve at man har en idé om hvor mange timer det vil kræve af partneren at levere en revision af 

høj kvalitet. Hvis man skal prøve at sætte partnertid i relation til AQI’er, vil en mulig indikator være 

”staffing leverage”.   

 

”Staffing leverage” 

Definition 

Partneren er ansvarlig for tilsynet med revisionen og revisionsholdet, og ”staffing leverage” 

udtrykker en måling af partnerens timer på opgaven i forhold til de øvrige revisionsmedarbejdere. 

Tilstrækkelig tid til at overvåge arbejdet fra revisionspersonalet under partneren er typisk kritisk for 

kvaliteten af revisionen (PCAOB, 2015, p. A-3). AQI’en klassificeres som inputs jf. Figur 2, afsnit 3.1., 

og korrelerer positivt med revisionskvalitet – jo flere timer partneren bruger på opgaven i forhold 

til det samlede antal timer på opgaven, jo højere bliver kvaliteten i revisionen. 

 

Måling 

Måling Type Niveau 

Forholdet mellem revisionspartnerens timer på 

engagementer og timer for alt andet 

engagementspersonale 

Kvantitativ Engagementsniveau 

Forholdet mellem revisionspartnerens og 

managerens timer på engagementet 
Kvantitativ Engagementsniveau 

Tabel 16 - Målinger ifm. "Staffing leverage" (målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-2) 

 

Anvendelse 

Denne AQI egner sig både til at måle kvaliteten af revisionen ex post og ex ante. Jo mindre tid 

partneren har til at overvåge revisionen og revisionspersonalet, jo mere vil det øge risikoen for 

mindre effektive revisionsprocedurer og dermed reducere kvaliteten i revisionen. Derved vil 
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revisionsudvalget også kunne anvende AQI’en løbende til at følge op på om partneren lægger de 

timer der skal til.  

 

På baggrund af de ovenstående AQI’er er det tydeligt at der sjældent er en AQI som måler præcis 

den information man efterspørger. Brancheerfaring er et af de tilfælde hvor man får det man søger 

ved at anvende denne AQI. Vi har i nedenstående Tabel 17 vist andre AQI’er som ville kunne 

anvendes af revisionsudvalget: 

 

Information AQI Måling Niveau 

Effektiv revision 
Allokering af 

revisionstimer 

Indeværende års (planlagte) og 

foregående års (faktiske) samlede 

debiterbare timer for hver 

revisionsfase for revisionsteamet 

Engagements-

niveau 

Risikoforståelse 

Rettidig rapportering 

af svagheder i 

klientens interne 

kontroller 

Procentdel af væsentlige svagheder i 

den interne kontrol i forhold til 

regnskaber uden (i) korrektioner for 

fejl eller (ii) kendte fejl, for klienten 

Engagements-

niveau 

Størrelsen på 

revisionsfirmaet 

Anvendelsen af 

interne specialister 

Debiterbare timer af interne 

specialister i alt og som en 

procentdel af samlede debiterbare 

timer 

Firmaniveau 

 

Tabel 17 - AQI'er der kan dække revisionsudvalgets efterspørgsel (målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-5, A-12, A-22) 

 

Nogle af de andre informationer som der bliver efterspurgt, er effektiv revisionsproces. Her vil en 

AQI som allokering af revisionstimer kunne supplere som en indikator til at vurdere hvor 

revisionsteamet lægger sit fokus. En anden information er størrelsen på revisionsfirmaet, hvor brug 

af ”interne specialister” er noget der lægges vægt på. Grunden til at vi foreslår at anvende AQI’en 

på firmaniveau er at den efterspørges ifm. valg af revisor. Derfor er det vigtigt i forbindelse med at 

udvælge AQI’er at vurdere med hvilket formål AQI’en skal anvendes og skræddersy AQI’erne på 

baggrund af formålet. Dette understøtter endnu engang at AQI’er ikke kan stå alene, men skal ses 

som et supplement til det formål man anvender dem til.  
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Anvendelse af AQI’er for revisionsudvalg vil kunne supplere revisionsudvalgene i nogle tilfælde. En 

af de mest oplagte AQI’er vil være brancheerfaring som især vil være relevant at bruge i forbindelse 

med valg af revisor. Men når det kommer til nogle af de vigtigste forhold som revisionsudvalget 

vurderer har stor betydning på revisionen, er det ikke-målbare forhold. Det er ofte personspecifikke 

forhold, som professionel skepsis og proaktiv som der bliver lagt vægt på, men som man ikke vil 

kunne måle på. Her er det vigtigt at revisionsudvalget selv udvælger passende AQI’er som kan 

supplere dem i processen og hjælpe dem til at vurdere kvaliteten af revisionen. 

 

Kreditgiver 

Det er vist at kreditgiver primært efterspørger informationer som kan give dem vished for kvaliteten 

af det reviderede regnskab. Det er også vist at de primært vurderer dette forhold på baggrund af 

egen viden (interne oplysninger) og kendskab til kunden, snarere end offentligt tilgængelig 

information. Analysen har endvidere gjort det klart at kreditgivere i høj grad tager et revideret 

regnskab, og dermed revisors arbejde, for gode varer. 

 

Vi har også spurgt de to kreditgivere i hvor høj grad AQI’er ville kunne hjælpe dem i 

kreditvurderingsprocessen. På baggrund af deres svar på netop dette spørgsmål er det tydeligt at 

kreditgivere ikke ser de store anvendelsesmuligheder i AQI’er. AQI’er er ikke noget som umiddelbart 

vil give dem ekstra viden i forhold til de informationer som de baserer deres kreditvurdering på 

(navnlig regnskabet og de oplysninger der fremgår her). 

 

Efter at have undersøgt kreditgivers kvalitetsforståelse og analyseret de informationer som denne 

gruppe af aktører efterspørger, ser vi ikke (længere) kreditgivere som de primære brugere af AQI’er. 

De bekymrer sig i meget lav grad om kvaliteten af revisors arbejde, og lægger vægt på helt andre 

forhold i forbindelse med kreditvurderingsprocessen. Dette afspejles af nedenstående citat, hvor K-

2 svarer på hvorvidt han ville kunne drage nytte af de informationer som AQI’er ville kunne give 

ham. Citatet understreger også, at kreditgiver baserer sin vurdering af revisionskvalitet af intern 

viden om kunden: 

 

”Nej, nej, fordi det jeg typisk gør, det er jo – vi har jo en base af folk (revisorer, red.) vi 

kender og vi ved hvad de står for – så hvis vi skal have efterprøvet noget, så kigger vi 



87 
 

jo selvfølgelig i den base – hvad passer så bedst til den kunde, og så i øvrigt i 

overensstemmelse med kunden. Så nej, jeg tror ikke det (AQI’er, red.) vil kunne 

bruges.” (Bilag 1.8., s. 5) 

 

K-1 ser mere positivt på AQI’ers anvendelsesmuligheder i relation til kreditgivere, men understreger 

at det ikke er noget han selv ville bruge i sit daglige virke. Han forestiller sig at AQI’er muligvis vil 

kunne bruges som et skimmingsværktøj i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af de finansielle 

data. Hans svar vidner dermed også om at anvendeligheden af AQI’er i en kreditgivningsproces 

afhænger af om AQI’en kan give vished for kvaliteten af regnskabet: 

 

”Jeg har nok svært ved at se at lige i mit daglige virke – det ville nok ikke være specifikt 

mig (…) men hvis vi sidder oppe i de helt store lånesager hvor vi måske er oppe i 

milliardklassen, osv., så er jeg helt sikker på det ville være noget som man kunne gå 

ind og medtage i ens overvejelser. Jeg tror – det er noget man ville bruge som et 

skimmingsværktøj og så sige – okay, hvis tingene ser fornuftige ud, osv., så er det nok 

ikke noget man ville dykke mere ned i detaljerne med – men man ville måske bruge det 

for lige at tjekke at de regnskaber vi rent faktisk får leveret – og dermed den kvalitet 

af den finansielle data vi har – jamen den er valid. Fordi det er selvfølgelig essentielt 

når man går ud og låner en kunde en masse penge.” (Bilag 1.7., s. 5) 

 

Selvom vi på baggrund af vores undersøgelser vurderer at kreditgivere ikke er primære brugere af 

AQI’er, gives nedenfor et par eksempler på AQI’er som denne gruppe af aktører muligvis vil kunne 

drage nytte af. De fleste AQI’er som er oplistet nedenfor tager udgangspunkt i at regnskabskvalitet 

er en indikator for revisionskvalitet. Derfor finder vi dem særligt anvendelige for kreditgivere: 

 

AQI Måling Niveau Type 

Korrektioner til 

regnskabet 

Antal og omfanget af korrektioner på 

engagementsniveau, beregnet årligt 
Engagementsniveau Kvantitativ 

Korrektioner til 

regnskabet 

Antal og procentdel (af reviderede 

årsregnskaber) af korrektioner 

beregnet årligt, og omfanget af disse 

korrektioner 

Firmaniveau Kvantitativ 
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Rettidig 

rapportering af tvivl 

vedr. going concern 

Antal og procentdel af 

revisionspåtegninger uden ”going 

concern issues” for påtegninger 

afgivet for klienter i året forudgående 

for klienternes konkurs, 

betalingsstandsning e.l.  

Engagementsniveau Kvantitativ 

Rettidig 

rapportering af tvivl 

vedr. going concern 

Antal og procentdel af 

revisionspåtegninger uden ”going 

concern issues” for påtegninger 

afgivet for klienter i året forudgående 

for klienternes konkurs, 

betalingsstandsning e.l.  

Firmaniveau Kvantitativ 

Tendens i private 

søgsmål   

Frekvens, art og resultater af 

retssager vedrørende virksomhedens 

revisionsarbejde for 

engagementsklienten 

Engagementsniveau 
Kvantitativ 

Kvalitativ 

Tendens i private 

søgsmål 

Frekvens, art og resultater af 

retssager vedrørende PIE revisioner 
Firmaniveau 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

Tabel 18 - AQI'er som kan dække kreditgivers efterspørgsel (målinger inspireret af PCAOB, 2015, p. A-19, A-23, A-26) 

 

Ud over de nævnte AQI’er oplister FEE også en række potentielle AQI’er som kan sige noget om 

revisionskvalitet på baggrund af kvaliteten af de finansielle data. Dog giver FEE intet bud på hvordan 

disse skal kunne måles, men henviser til at indhold og beregning af AQI’erne kræver yderligere 

undersøgelser. Den ene af disse potentielle AQI’er vedrører revisors rapportering af besvigelser i 

forbindelse med revisionen (FEE, 2016, s. 25). Den anden vedrører anvendelsen af investorers mål 

for kvaliteten af finansielle data (Financial Reporting Quality Measures) som indikator for 

revisionskvaliteten (FEE, 2016, s. 25). 

 

6.2. Offentligt tilgængelige AQI’er 

Formålet med denne del af analysen er at se på, gennem hvilke kanaler revisor og revisionsfirmaer 

i dag kommunikerer forhold vedrørende kvaliteten af virksomhedens revisionsydelser til 

offentligheden. Indledningsvis gennemgår vi lovpligtige forhold vedrørende kommunikation af 
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revisionskvalitet for at afdække i hvor høj grad disse kanaler vil være brugbare for vores aktører til 

at vurdere kvaliteten af revisors arbejde. Dernæst analyseres hvilke specifikke informationer 

vedrørende revisionskvalitet (AQI’er) som revisor i dag kommunikerer via krav i lovgivningen og via 

andre kanaler. Dette gøres for at finde frem til hvilke af de AQI’er der er beskrevet i afsnit 6.1. som 

i dag er offentligt tilgængelige. På den måde kan vi vurdere i hvor høj grad der er behov for 

yderligere standardisering af denne type kommunikation imellem revisor og offentlighed, f.eks. ved 

at gøre brug af AQI’er. 

 

Lovpligtig kommunikation vedr. kvaliteten af revisionsydelser 

Der er identificeret følgende krav i dansk og europæisk lovgivning til kommunikation af 

revisionskvalitet: 

1. Gennemsigtighedsrapporten (for revisionsvirksomheder som reviderer PIE) 

2. Key Audit Matters (væsentlige forhold ved revisionen) 

3. Erhvervsstyrelsens konklusioner i forbindelse med kvalitetskontrol 

 

Gennemsigtighedsrapporten 

For revisionsvirksomheder som reviderer virksomheder af offentlig interesse (PIE-virksomheder), er 

der ifølge revisorforordningen Artikel 13 krav om offentliggørelse af en gennemsigtighedsrapport. 

Rapporten skal bl.a. afspejle hvordan revisionsvirksomheden sikrer kvaliteten af udførte revisioner, 

og den skal indeholde en beskrivelse af en række forhold af betydning for revisionskvalitet i 

virksomheden som udfører revision af PIE-virksomheder. Indholdet af rapporten er nøje reguleret i 

Artikel 13, stk. 2 i revisorforordningen hvor det fremgår at bl.a. følgende afsnit skal medtages: 

beskrivelse af revisionsfirmaets juridiske struktur, en beskrivelse af firmaets ledelsesstruktur, en 

liste over reviderede PIE-virksomheder igennem seneste regnskabsår, en beskrivelse af firmaets 

kvalitetsstyringssystem og seneste kvalitetskontrol, oplysninger vedr. partneres vederlag mv. 

 

Som det fremgår af ovenstående, er det kun få af mindstekravene oplistet i artikel 13, stk. 2 i 

revisorforordningen der direkte vedrører revisionskvalitet. Især er der ikke omfattet nogen 

beskrivelse eller anden dokumentation for den faktisk leverede kvalitet men kun interne, 

organisatoriske forhold på firmaniveau som ikke siger noget direkte om kvaliteten af de enkelte 



90 
 

revisioner. Heller ikke alle krav i stk. 2 vedrører oplysninger som har direkte betydning for kvaliteten 

af udførte revisionsydelser. Eksempelvis må virksomhedens ejer- og ledelsesstruktur antages at 

have begrænset indflydelse på kvaliteten i de specifikke revisionsydelser som virksomheden er i 

stand til at levere. 

 

Kravene til indhold af Gennemsigtighedsrapporten jf. Artikel 13 i forordningen er desuden 

formuleret i generelle vendinger uden konkrete eller særligt specifikke krav. F.eks. kræves det, at 

virksomheden oplyser datoen for den seneste kvalitetskontrol (Art. 13, stk. 2, litra e) men ikke 

Erhvervsstyrelsens konklusioner i forbindelse med kontrolbesøget. Endvidere kræves en beskrivelse 

af firmaets politikker for efteruddannelse af revisorer (Art. 13, stk. 2, litra h), men ikke 

dokumentation for at politikker rent faktisk overholdes. 

 

På denne baggrund vurderes det at gennemsigtighedsrapporten ikke i særlig høj grad er et brugbart 

værktøj for revisionsudvalg hhv. kreditgiver til at vurdere kvaliteten af revisors arbejde. Denne 

påstand understøttes af nedenstående citat hvor R-2 netop bliver spurgt til hvorvidt gennemsigtig-

hedsrapporten er et brugbart værktøj til at vurdere revisionskvalitet ud fra. Ud over at være 

praktiserende revisor har R-2 kendskab til AQI’er og arbejder også med kvalitetsstyring til dagligt:  

 

”Hvis jeg skal svare helt fra hjertet – næ. Der står jo bare alle ... øh, vores 

fortræffeligheder. Ja, ja – vi har politikker, vi har procedurer og – vi har, altså ... Den 

her slags interne kontroller, den der slags interne kontroller, vi går op i uafhængighed 

og partnere ikke har egne investeringer ... Nej, altså undskyld, det tror jeg ikke.” (Bilag 

1.2., s. 9). 

 

Key Audit Matters 

Revisor skal jf. ISA 701.5 rapportere om centrale forhold ved revisionens udførelse ved revision af 

PIE-virksomheder. Rapportering af disse forhold sker i sammenhæng med revisors konklusion på 

regnskabet som helhed, og må ikke erstatte en modificeret konklusion jf. ISA 701.5. Formålet med 

afsnittet er dels at øge gennemsigtigheden af den udførte revision og dels at hjælpe regnskabs-

bruger til bedre at forstå den reviderede virksomhed jf. ISA 701.2. 
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Det er revisors faglige vurdering som ligger til grund for de forhold som rapporteres i afsnittet om 

KAM (Key Audit Matters), jf. ISA 701.8. Det er forhold som særligt har haft revisors bevågenhed i 

forbindelse med revisionen, herunder f.eks. områder med en vurderet høj risiko for fejlinformation, 

områder med betydelige ledelsesmæssige skøn (regnskabsmæssige skøn) samt betydelige 

begivenheder i årets løb jf. ISA 701.9. Som det fremgår af ovenstående eksempler på centrale 

forhold, er det ikke direkte kvalitet i revisionens udførelse som her er i fokus. Snarere er det selve 

revisionen og de specifikke revisionshandlinger som kommunikeres ud her, og det er selvfølgelig 

forhold som kan have haft en betydning for kvaliteten af den udførte revision, men ikke 

nødvendigvis har det. 

 

Derfor konkluderes det at KAM umiddelbart er en ringe indikator for kvaliteten af den udførte 

revision, og dermed ikke et brugbart værktøj for revisionsudvalg hhv. kreditgiver til at vurdere 

revisionskvalitet. Afsnittet tilfører kun værdi til påtegningen og regnskabet hvis revisor faktisk har 

leveret en revision af høj kvalitet, for havde han ikke det, så ville han ikke have fundet eventuelle 

væsentlige forhold (Key Audit Matters) at rapportere om. Som regnskabslæser er man så at sige 

afhængig af revisors egen professionelle dømmekraft, der jo netop som tidligere illustreret er en 

væsentlig komponent i kvaliteten af revisionen, for at få brugbare oplysninger vedrørende 

kvaliteten af revisors arbejde. 

 

Erhvervsstyrelsens konklusioner 

Tredje lovregulerede kanal til rapportering af revisionskvalitet er Erhvervsstyrelsens konklusioner i 

forbindelse med kvalitetskontrol. Kravene til indhold og udførelse af kontrollerne er oplistet i kapitel 

6 i Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Her fremgår det bl.a. at 

Erhvervsstyrelsen skal kontrollere at revisionsvirksomheden har et kvalitetsstyringssystem som er 

fyldestgørende i forhold til virksomhedens størrelse, at virksomheden overholder regler for 

uafhængighed på revisionsopgaver, at revisionsopgaver i det hele taget udføres i overensstemmelse 

med god revisorskik, og at virksomheden løbende selv overvåger kvalitetsstyringssystemet mv. 

 

I modsætning til Key Audit Matters og gennemsigtighedsrapporten kontrolleres her om 

virksomheden faktisk overholder krav til kvalitetssikring på baggrund af stikprøver og generelle 
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undersøgelser af den kontrollerede virksomhed. Som vist i afsnit 6.1. er resultater fra 

Erhvervsstyrelsens kontrolbesøg også en kvalitetsindikator som vil kunne dække især 

revisionsudvalgs efterspørgsel efter informationer vedrørende revisionskvalitet. Derfor vurderes 

det også at Erhvervsstyrelsens konklusioner i forbindelse med kvalitetskontrol – i modsætning til 

KAM og gennemsigtighedsrapporten – faktisk er et brugbart værktøj for revisionsudvalg og 

kreditgiver i forbindelse med at vurdere kvaliteten af revisionsydelser. 

 

Specifikke AQI’er som kommunikeres til offentligheden 

I det følgende analyseres hvilke specifikke informationer vedrørende revisionskvalitet (AQI’er) som 

udvalgte revisionshuse i dag kommunikerer eksternt via forskellige kanaler. Der fokuseres i analysen 

på informationer som kommunikeres af Big 4 (PwC, EY, Deloitte og KPMG), eftersom fokus for 

afhandlingen især ligger på anvendelsen af AQI’er for revisionsudvalg. De virksomheder som har 

etableret et revisionsudvalg, er typisk større virksomheder som derfor typisk vælger et af de store 

revisionshuse til at udføre revision hos dem. Dette kommer f.eks. til udtryk i nedenstående citat, 

hvor RU-1 svarer på hvordan man som revisionsudvalg søger informationer og i det hele taget bærer 

sig ad med at sammenligne revisionsvirksomheder i en udbudssituation: 

 

”Vi søger ikke en s***. Der er fire store herhjemme, der er faktisk tre, ikke. Og det er 

dem du spørger. I det niveau, for du skal jo op – vi er i 80 lande, ikke – det er så stor en 

opgave så, der er ikke ret mange der ville kunne løse den herhjemme, tror vi.” (Bilag 

1.4., s. 2) 

 

I analysen afdækkes primært kommunikation af oplysninger via nedenstående kanaler da vi mener 

at disse er de primære værktøjer som revisionsvirksomheder i dag har til at kommunikere disse 

forhold eksternt/offentligt: 

1. Revisionsvirksomhedens hjemmeside 

2. Revisionsvirksomhedens årsrapport (lovreguleret) 

3. Revisionsvirksomhedens gennemsigtighedsrapporter (lovreguleret) 

4. Revisionsvirksomhedens Audit Quality Reports (udgives i f.eks. USA og Canada) 

 

I afsnit 6. 1. blev det vist, at en række AQI’er vil kunne anvendes af revisionsudvalg hhv. kreditgiver 

til at dække deres behov for informationer vedrørende revisionskvalitet. Det er disse AQI’er som 
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primært er fokus i denne del af analysen. Nedenfor i tabellen gives et overblik over tilgængeligheden 

af disse AQI’er på hhv. firma- og engagementsniveau for de fire store revisionsvirksomheder i 

Danmark. I tabellen er angivet ud for hver AQI om den er tilgængelig på firma- eller engagements-

niveau, og hvor den konkrete AQI kan findes. ”Beskrivelse” nedenfor angiver, at den pågældende 

revisionsvirksomhed har medtaget en beskrivelse (men ikke den konkrete AQI) af det forhold som 

AQI’en måler på: 

 

Revisionsudvalg: AQI som 

efterspørges (niveau) 

Tilgængelighed på firma- eller engagementsniveau 

PwC EY Deloitte KPMG 

Brancheerfaring 

(engagement) 
        

Audit hours by risk areas 

(engagement) 
        

Tone at the top (firma) 

Firmaniveau 

(PwC US AQR, 

2018, p. 2) 

Beskrivelse (EY 

SAQ 2017, p. 

12) + (EY TR, 

2018, p. 11) 

Beskrivelse 

(Deloitte CA 

AQR, 2018, p. 

25) 

Beskrivelse 

(KPMG TR, 

2018, p. 7) 

Effektiv revisionsproces 

(engagement) 
        

Partnertid på opgaven 

(engagement) 
    

Firmaniveau 

(Deloitte CA 

AQR, 2018, p. 

12) 

  

Rettidig rapportering af 

svagheder i klientens 

interne kontroller (firma) 

    

Tabel 19 - Tilgængelighed af efterspurgte AQI’er for Revisionsudvalg (Forkortelser anvendt: AR – Annual Report, TR – 
Transparency Report, AQR – Audit Quality Report). Egen tilvirkning. 

 

Kreditgiver: AQI som 

efterspørges (niveau) 

Tilgængelighed på firma- eller engagementsniveau 

PwC EY Deloitte KPMG 

Korrektioner til regnskabet 

efter afgivet påtegning 

(firma / engagement) 

Firmaniveau 

(PwC US AQR, 

2018, p. ii) 

Firmaniveau  

(EY US AQR, 

2018, p. 25) 
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Rettidig rapportering af 

usikkerhed vedr. going 

concern (firma) 

        

Tendens i private søgsmål 

(firma) 

        

Tabel 20 - Tilgængelighed af efterspurgte AQI’er for kreditgiver (Forkortelser anvendt: AR – Annual Report, TR – 
Transparency Report, AQR – Audit Quality Report). Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er det meget begrænset hvor mange af de efterspurgte 

AQI’er som i dag offentliggøres af revisionshusene. Særligt viser analysen at ingen af de efterspurgte 

AQI’er findes på engagementsniveau. Dette er selvfølgelig forventeligt i og med at offentliggørelse 

af AQI’er på engagementsniveau sandsynligvis ville medføre et brud på revisors tavshedspligt 

overfor klienten. Figuren viser også at mange af AQI’erne offentliggøres i revisionsvirksomhedens 

Audit Quality Report. Denne rapport udgives ikke af hhv. PwC, EY, Deloitte og KPMG i Danmark, men 

af revisionsvirksomhedens søsterselskab ”over there”, dvs. f.eks. enten i USA eller Canada. Dette er 

med til yderligere at begrænse AQI’ernes anvendelsesmuligheder for f.eks. danske revisionsudvalgs-

medlemmer, selvom der selvfølgelig er en del af de danske virksomheder som har etableret et 

revisionsudvalg der også har aktiviteter i udlandet. 

 

Nedenstående figur giver et overblik over tilgængelighed af de 15 AQI’er som FEE angiver som de 

mest brugte (FEE, 2016, p. 5). Figuren er udarbejdet uden hensyntagen til om AQI’en efterspørges 

af vores aktører eller ej, men giver ikke desto mindre et overblik over hvilke AQI’er som i dag 

offentliggøres. Figuren viser at flest AQI’er offentliggøres i virksomhedens Audit Quality Reports 

(som dog kun udgives i USA / Canada), og understøtter desuden at AQI’er offentliggøres på firma- 

frem for engagementsniveau: 

 

AQI jf. FEE (2016, s. 6) 
Tilgængelighed 

PwC EY Deloitte KPMG 

1. Antal 
uddannelsestimer per 
revisor 

Firmaniveau (PwC US 
AQR, 2018, p. 16) 

Beskrivelse (The 
Audit Academy, EY 
SAQ, 2017, p. 12) + 
Beskrivelse af krav til 
efteruddannelse (EY 
TR, 2018, p. 18) 

Firmaniveau, Canada, 
dog kun 
partner/senior 
(Deloitte CA AQR, 
2018, p. 22) 
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2. Intern 
kvalitetsgennemgang 

Firmaniveau (PwC US 
AQR, 2018, p. 27) 

Beskrivelse (EY TR, 
2018, p. 15) 

Beskrivelse (Deloitte 
CA AQR 2018, p. 10 
og Deloitte TR, 2018, 
pp. 18–20) 

Beskrivelse (KPMG 
CA AQR, 2017, p. 17) 

3. Ekstern 
kvalitetsgennemgang 

Firmaniveau (PwC US 
AQR, 2018, p. 29) 

Beskrivelse (EY TR 
2018, p. 16) + 
beskrivelse US (EY US 
AQR, 2018, p. 26) 

Beskrivelse (Deloitte 
CA AQR, 2018, p. 10) 

Beskrivelse (KPMG 
CA AQR, 2017, p. 17) 

4. Antal 
revisionsmedarbejdere 
per partner 

Firmaniveau (PwC US 
AQR, 2018, p. 15) 

Firmaniveau 
("partner ratio", EY 
SAQ 2017, p. 12) 

    

5. Antal års erfaring 
Firmaniveau (kun for 
partnere, PwC US 
AQR, 2018, p. 15) 

      

6. Partner workload         

7. Erfaring inden for en 
branche 

        

8. Medarbejder 
workload 

  
Firmaniveau US (EY 
US AQR, 2018, p. 5) 

    

9. Investeringer i nye 
værktøjer 

Beskrivelse (PwC US 
AQR, 2018, p. 1) 

Beskrivelse (EY SAQ 
2018, p. 22) 

Beskrivelse (Deloitte 
AR, 2018a, p. 18) 

Beskrivelse, (KPMG 
TR 2018, p. 11) 

10. Medarbejder-
omsætning 

Firmaniveau (PwC US 
AQR, 2018, p. 11) 

Firmaniveau 
("retention of audit 
professionals", EY 
SAQ, 2018, p. 12) 

    

11. Uafhængighed 
Beskrivelse (PwC TR, 
2018, p. 18) 

Beskrivelse (EY TR, 
2018, p. 18) 

Beskrivelse (Deloitte 
TR, 2018b, p. 22) 

Beskrivelse (KPMG 
CA AQR 2017, p. 10) 

12. Tekniske 
ressourcer vedr. 
support 

  
Beskrivelse (EY TR, 
2018, p. 14) 

Beskrivelse (Deloitte 
CA AQR, 2018, p. 9) 

Beskrivelse (KPMG 
CA AQR 2017, p. 9 og 
KPMG TR 2018, p. 
13) 

13. Medarbejder-
tilfredshed 

  
Beskrivelse - (EY US 
AQR 2018, p. 16) 

Firmaniveau 
(Deloitte AR, 2018a, 
p. 34) 

  

14. Eksterne 
undersøgelser 

        

15. Tone at the top 
Firmaniveau (PwC US 
AQR 2018, p. 2) 

Beskrivelse (EY SAQ, 
p. 12 + EY TR, p. 11) 

Beskrivelse (Deloitte 
CA AQR 2018, p. 25) 

Beskrivelse (KPMG 
TR 2018, p. 7) 

Tabel 21 - Tilgængelighed af de 15 mest anvendte AQI’er (FEE, 2016, p. 6). Forkortelser anvendt: AR – Annual Report, TR 
– Transparency Report, AQR – Audit Quality Report, EY SAQ – Rapport fra EY “Sustained Audit Quality”. 
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6.3. Delkonklusion 

I denne del af analysen har vi vist hvilke konkrete AQI’er vil kunne hjælpe revisionsudvalg hhv. 

kreditgiver til at vurdere kvaliteten af revisors arbejde. Listen over AQI’er er udarbejdet på baggrund 

af en analyse af de informationer som vi på baggrund af interviews og offentligt tilgængelige 

oplysninger har vurderet at disse aktører ville have gavn af at få oplyst. 

 

Vi har vist at de AQI’erne som efterspørges af revisionsudvalg primært vedrører inputfaktorer (jf. 

Figur 2, afsnit 3.1.), samt at denne aktørgruppe primært efterspørger AQI’er på engagementsniveau. 

Revisionsudvalgsmedlemmer er interesserede i at kunne forudsige og vurdere kvaliteten af det 

arbejde som lige netop deres revisionsteam er i stand til at levere, og derfor er AQI’er på firmaniveau 

mindre relevante for revisionsudvalgsmedlemmer.  Vi har endvidere vist at AQI’er ikke efterspørges 

af kreditgiver. Dette er bl.a. en konsekvens af at kreditgiver ikke i særlig høj grad bekymrer sig om 

kvaliteten af revisors ydelser, men i højere grad fokuserer på kvaliteten af deres kunders regnskaber 

og i det hele taget pålideligheden af finansielle data. På trods af manglende efterspørgsel har vi 

foreslået nogle konkrete AQI’er som især vil kunne anvendes til at vurdere kvaliteten af finansielle 

data (regnskaber), og som dermed vil kunne dække kreditgivers behov i relation til revisionskvalitet. 

 

Desuden er der i denne del af analysen lavet en undersøgelse af hvordan, og med hvilke midler, 

revisionsvirksomheder i dag kommunikerer revisionskvalitet. Her har vi fundet at især Audit Quality 

Reports i dag anvendes til at kommunikere AQI’er til offentligheden. Disse udgives dog ikke i 

Danmark men primært i USA og Canada. Endvidere viser analysen at AQI’er udelukkende 

kommunikeres offentligt på firmaniveau frem for engagementsniveau. Dermed kan det også 

konkluderes at især revisionsudvalgsmedlemmer ikke kan nøjes med at vurdere kvaliteten af 

revisors arbejde på baggrund af offentligt tilgængelige informationer. Som det også er tilfældet i 

dag, er revisionsudvalget nødt til at træffe beslutninger vedrørende valg af revisor på baggrund af 

yderligere oplysninger (intern kommunikation mellem revisor og revisionsudvalg) ud over den viden 

de kan hente offentligt. Endelig viser analysen også at Erhvervsstyrelsens konklusioner i forbindelse 

med kvalitetskontrol, i modsætning til KAM og gennemsigtighedsrapporten, godt kan anvendes af 

vores aktører til at vurdere revisionskvalitet på baggrund af.  
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7. Konsekvenser ved anvendelse af AQI’er 

 

 

7.1. Konsekvenser ved anvendelse af AQI’er til måling og kommunikation af revisionskvalitet 

I denne del af analysen ser vi på hvilke konsekvenser der kan være forbundet med at anvende AQI’er 

til måling og kommunikation af revisionskvalitet. Analysen tager udgangspunkt i vores interviews og 

de konklusioner som er draget i analysens øvrige afsnit. Vi afdækker de konsekvenser som vores 

respondenter giver udtryk for at ekstern kommunikation af AQI’er vil få for de forskellige aktører. 

Mange respondenter er af den opfattelse at kreditgivere ikke burde anses som primær bruger af 

AQI’er, og at kommunikation af AQI’er dermed heller ikke ville have de store konsekvenser for 

denne gruppe af aktører. Derfor er fokus for denne del af analysen i relation til konsekvenser også 

primært på de øvrige aktører (revisorer og revisionsudvalgsmedlemmer) og på branchen som 

helhed, frem for på konsekvenser for kreditgiver. 

 

Øget konkurrence 

Et af formålene med AQI’er er, som også beskrevet i afsnit 4.1., at kommunikation af AQI’er skal øge 

sammenlignelighed af revisionsfirmaer på tværs af branchen. Dette er først og fremmest en fordel 

for revisionsvirksomhedernes klienter, som på den måde vil have bedre mulighed for at beslutte 

hvilken revisor som vil passe bedst til deres virksomhed. Dermed vil kommunikation af AQI’er kunne 

skabe øget konkurrence iblandt revisionsfirmaerne, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående 

citat fra R-2: 

 

”Altså det skærper konkurrencen, ikke, så hvis man vil gå efter den bedste – hvis man 

kan sige det på den måde – så vil det jo skille nogen fra, ikke. Hvis alle skulle 

offentliggøre AQI’er, så tror jeg det ville skille nogen fra. Så det er en fordel for 

regnskabsbrugeren,” (Bilag 1.2., s. 6) 

 

Den øgede konkurrence vil både have positive og negative konsekvenser. Som følge af øget 

sammenlignelighed og konkurrence blandt revisionsfirmaer vil kommunikation af AQI’er medføre 



98 
 

at revisionsvirksomheder i højere grad har et incitament til at øge kvaliteten af revisioner og dermed 

fremstå bedre end deres konkurrenter. Det vil tvinge revisionsfirmaer til at have større fokus på 

kvalitet af revisionen for at kunne forbedre sine AQI’er, hvilket formentlig vil lede til højere 

revisionskvalitet. Dog vil man også kunne risikere at kommunikation af AQI’er vil få negative 

konsekvenser for revisionsfirmaer, både for indtjeningen og for kvaliteten på kort sigt. Som følge af 

øget konkurrence vil der normalt også opstå prispres. Dette vil i første omgang være en fordel for 

klienterne, men en ulempe for revisionsfirmaerne. Jf. afsnit 6.1. er prisen allerede et konkurrence-

parameter der er vægtet højt i udbudsprocessen. Man ville derfor kunne risikere at de revisions-

firmaer som klarer sig mindre godt på AQI’er, vil sænke prisen for at kunne komme i spil til at blive 

valgt i en udbudsrunde. Her er det spørgsmålet om revisionsudvalget vil vægte pris eller kvalitet 

højest ved valg af revisor. Hvis prisen bliver vægtet højest, vil AQI’erne miste deres værdi, og det vil 

kunne medførere mindre fokus på kvalitetsparameteret. 

 

Konkurrenceforvridning 

Ud over øget konkurrence vil anvendelsen af AQI’er til at sammenligne revisionsfirmaer også kunne 

medføre andre konsekvenser. Her vil der være forskel på om sammenligning sker på baggrund af 

AQI’er som revisionsfirmaer selv udvælger og offentliggør, eller om det er i en udbudsrunde hvor 

revisionsudvalget vælger hvilke AQI’er man vil anvende til at sammenligne på tværs. Hvis det er i en 

udbudsrunde, har revisionsudvalget mulighed for selv at definere og skræddersy AQI’erne og 

meddele revisor hvilket grundlag de forskellige AQI’er skal beregnes på. Hvis man til gengæld 

anvender AQI’er som bliver gjort tilgængelige for alle aktører på firmaniveau, kan det få nogle 

negative følger. Hvis der ikke er en generel definition, evt. fra lovgivers side, på hvordan AQI’erne 

skal måles og defineres, kan det skabe konkurrenceforvridning blandt revisionsfirmaerne. Denne 

negative konsekvens påpeges af E-1 (bilag 1.9., s. 17) og forklares af R-2 på følgende vis: 

 

”Der kan være ulemper for revisoren, det kan være konkurrenceforvridende – hvornår 

gør man dem (AQI’erne, red.) op – alle de der ting. Hvis ikke man sådan nogenlunde 

gør det ens for dem der bevæger sig ens på et marked” (Bilag 1.2., s. 7) 

  

Dette kan få den konsekvens at de bedst egnede revisorer ikke altid bliver valgt til den rette opgave 

fordi beslutningsgrundlaget (AQI’erne) har været uens eller forkert. Hvis AQI’erne beregnes på 
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forskellig vis og dermed bliver usammenlignelige, kan det f.eks. bevirke at en uegnet revisor 

fremstår egnet, og at en egnet revisor fremstår uegnet. For at undgå konkurrenceforvridning og for 

at sikre sammenligningsgrundlaget (at AQI’er er valide), vil det derfor kræve en generel og 

standardiseret måde at måle AQI’erne på. 

 

Tillid til branchen 

Til gengæld ser E-2 at kommunikation af AQI’er kan have andre positive følger for revisions-

branchen. Revisionsvirksomheder vil kunne anvende AQI’er til at skabe større gennemsigtighed og 

åbenhed i branchen, og på den måde forbedre tilliden i samfundet og styrke revisors position som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat: 

 

”Og så at det bliver italesat. De her indikatorer skulle gerne være mål, eller være tegn 

på noget som er god kvalitet. Og hvis man italesætter sådan noget, så er det også tit 

så bliver kvaliteten bedre. Så den der italesættelse af kvalitet, tror jeg er meget vigtig 

ikke. Og man som branche kan vise, vi arbejder med kvaliteten, den bliver bedre, det 

er godt for samfundet, så er der større tillid.” (Bilag 1.10., s. 11) 

 

Det vil sige at rapportering af AQI’erne vil kunne medvirke til at skabe positive konsekvenser for 

branchen som helhed, i og med at det kan have en indadgående effekt hos revisor at kommunikere 

kvalitetsindikatorer til eksterne parter. Rapportering af AQI’er kan være medvirkende til at revisor 

bliver mere opmærksom på hvilke forhold som er afgørende for at kvaliteten bliver høj, hvilket i 

sidste ende kan øge kvaliteten af hans/hendes arbejde. Dette vil i øvrigt skabe en større 

gennemsigtighed og åbenhed i samfundet og dermed forhåbentlig styrke offentlighedens tillid til 

revisionsfirmaer generelt. Hvis man skal være kritisk overfor dette eksempel, kunne man sætte 

spørgsmålstegn ved, om den information (de AQI’er) som bliver offentliggjort vil blive anvendt af 

aktørerne til det tiltænkte formål. I lighed med gennemsigtighedsrapporten (som beskrevet i afsnit 

6.2.) er der risiko for at f.eks. revisionsudvalg og kreditgiver ikke finder de offentligt tilgængelige 

AQI’er på firmaniveau anvendelige fordi de i højere grad baserer vurderingen af revisionskvalitet på 

intern kommunikation med revisor eller klient. En mulighed vil være at andre aktører, som ikke er 

fokus for denne afhandling, vil kunne anvende disse informationer (f.eks. Erhvervsstyrelsen). 
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Man får hvad man måler 

En anden effekt som kan forekomme fra AQI’er er at man bliver for talbevidst. Man kan risikere at 

revisionsvirksomheder begynder at gå for meget op i at forbedre specifikke AQI’er og derved mister 

fokus på andre områder. Det ville kunne få negative følger for kvaliteten af revisionen, hvilket f.eks. 

påpeges af RU-3: 

 

”Man skal bare være OBS på, jeg siger ikke at man ikke skal gøre det, men man skal 

være OBS på hvad det er man får ud af det. Fordi du får det du måler. Så hvis du f.eks. 

nu gør antallet af undervisningstimer til ”the main issue” ikke. Så får man rigtig mange 

undervisningstimer, men det behøver ikke at betyde at du får en bedre kvalitet.” (Bilag 

1.6., s. 7) 

 

Man risikerer altså at revisorerne bliver for talfokuserede og dermed for snævert fokuserer på at 

forbedre specifikke AQI’er som de bliver målt på af klienten (revisionsudvalget). Et andet eksempel 

kunne være ”partner workload”. Her kan man forestille sig at partneren – i frygt for at forværre 

denne specifikke AQI – bliver tilbageholdende med at tage for mange opgaver, på trods af at 

partneren måske føler at han sagtens ville kun håndtere flere opgaver. Antallet af opgaver har jo 

trods alt også en positiv effekt i form af øget viden og erfaring med revisionsopgaver, hvilket kan 

være med til at styrke kvaliteten af revisionen. 

 

Risiko for at anvendelsen af AQI’er bliver opfattet som et lovkrav 

Som beskrevet i afsnit 4.1. vedrørende projekt AQI offentliggjorde Erhvervsstyrelsen i 2018 en 

vejledning inklusive bilag med forslag til en række AQI’er der kunne anvendes af revisionsudvalg i 

Danmark. Det oprindelige formål med bilaget (tiltænkt som inspiration, Erhvervsstyrelsen, 2018a, 

p. 6) blev til dels misforstået af de tiltænkte brugere, som i høj grad opfattede AQI’erne som en 

compliance-tjekliste (Erhvervsstyrelsen, 2018b). Flere respondenter udtrykker desuden bekymring 

i forbindelse med netop at opfatte AQI’erne som deciderede krav til revisionsudvalgene i 

forbindelse med den løbende overvågning af revisors arbejde. Det kommer eksempelvis til udtryk i 

nedenstående citat hos RU-1, som i høj grad ser det som en negativ konsekvens hvis AQI’er bliver 

et lovkrav: 
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”Ja men så skal man ligesom se – det er i hvert fald vigtigt at der er noget værdi i dem 

– at det ikke bliver sådan en ”compliance-ting… Ja så bliver det sådan noget compliance 

hvor man slår hjernen fra. Det går ikke.” (Bilag 1.4., s. 8) 

 

Igen kommer revisionsudvalgets kvalitetsforståelse ind, hvilket er med til at gøre at de ser det som 

en negativ konsekvens. Revisionsudvalgene efterspørger værdi for klienten i revisionen, og ser ikke 

øgede lovkrav til revisor (f.eks. i form af at skulle måles på specifikke AQI’er) som værdiskabende i 

den sammenhæng. 

 

En mulig forklaring på, at revisionsudvalgene opfatter AQI’er som et lovkrav, kan være manglende 

viden om formål og anvendelse af AQI’erne. Som tidligere beskrevet er det vigtigt for anvendelsen 

at revisionsudvalgene selv udvælger AQI’er på baggrund af de informationer de efterspørger i 

forbindelse med revisionskvalitet, og som dermed kan bidrage til at skabe værdi for dem og supplere 

i forbindelse med revisionen. Dette bliver bekræftet af E-1 der her giver udtryk for at der blandt 

revisionsudvalgsmedlemmer muligvis er en forkert opfattelse af formålet med AQI’erne: 

 

”Altså jeg tror stadigvæk der er en – nu ved jeg ikke om det er det rigtige ord at bruge 

– men den her forventningskløft, at der er simpelthen – og det kan være det startede 

også lidt i drøftelserne mellem revisionsudvalg og revisorerne – men der er sådan lidt 

en forkert opfattelse af, hvad formålet er, med det her – og der er man altså kommet 

lidt skævt fra start med. Og der tror jeg virkelig der er en opgave i at forklare hvad det 

er, det skal bruges til…” (Bilag 1.9., s. 19) 

 

Det er da også tydeligt i forbindelse med vores interviews at kendskabet til AQI’er blandt 

revisionsudvalgsmedlemmer ikke er stort. Således havde ingen af de tre revisionsudvalgs-

medlemmer kendskab til AQI’er forud for interviewet, og vi har derfor skullet præsentere AQI’erne 

for dem i forbindelse med interviewet. Udover at revisionsudvalget ser det som en negativ 

konsekvens hvis AQI’er bliver opfattet som et lovkrav, kan RU-1 også se at det kan medføre negative 

konsekvenser for revisionsfirmaerne ved at der bliver lagt endnu et lag bureaukrati ovenpå: 

 

”Vi skal også passe på, altså – de (revisorerne, red.) skal jo – de skal efterses af tilsyn, 

de skal på kurser, de skal have de amerikanske myndigheder også, hvis du har 

aktiviteter derovre, så skal de også kigge dig igennem. Så et eller andet sted, så er det 

et lag mere på. Og der er man altså nødt til at tænke over hvad det er de skal gøre som 
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de andre funktioner, controlling så kan gøre. Ellers bliver der bare bygget endnu et lag 

bureaukrati på, ikke, man bliver jo træt af det. Bare at gå til bankerne i dag med 

compliance, det kammer jo næsten helt over.” (Bilag 1.4., s. 9)  

 

Dette kommer også til udtryk hos R-2 omkring den administrative byrde som bliver beskrevet 

længere nede i afsnittet. 

 

Revisionsudvalgets muligheder for og evner til at udfordre revisor 

Et af formålene med at anvende AQI’er er også at de kan tjene som en hjælp for revisionsudvalget i 

forbindelse med at overvåge revisionen (jf. RL § 31). Det er ifølge E-1 et fåtal af revisionsudvalgs-

medlemmer som reelt har revisionsmæssig erfaring (bilag 1.9., s. 11-12), og her kan konkrete AQI’er 

muligvis være med til at forbedre revisionsudvalgets muligheder for at overvåge og udfordre revisor. 

E-1 uddyber her hvordan AQI’er kan være en hjælp i den forbindelse: 

 

”men det er jo også en hjælp til at revisionsudvalgene kan leve op til de pligter de har, 

hvis man dykker ned i revisorlovens § 31, der er noget med at overvåge revisionen. Og 

der kan man sige, det med at overvåge revisionen på nuværende tidspunkt, jamen det 

kan man måske stille spørgsmålstegn ved hvor nemt det er for revisionsudvalgene, og 

der er i hvert fald noget her hvor man konkret kan sige man gjorde noget man gjorde 

noget i forhold til det” (Bilag 1.9., s. 3) 

 

AQI’er kan dermed medvirke til at skabe øget dialog mellem revisor og revisionsudvalg (klient), fordi 

det giver revisionsudvalget nogle konkrete værktøjer og målepunkter som de kan bruge og holde 

revisor op på. Dette bliver også bekræftet af det bilag som Erhvervsstyrelsen udsendte sidste år, 

men fjernede igen. Af vejledningen fremgår det at AQI’erne var tænkt som supplement til at støtte 

revisionsudvalget i at vurdere kvaliteten af revisionen. Det vil dog kræve en større forståelse hos 

revisionsudvalgene omkring anvendelse og formålet med AQI’er, i og med at revisionsudvalget selv 

bør kunne vurdere hvilke AQI’er de vil bruge og med hvilket formål. 

 

Omkostninger og administrative byrder for revisor 

I forbindelse med interviewene har vi også forsøgt at afdække hvor store omkostninger og 

administrative byrder det ville have for revisionsfirmaer at kommunikere AQI’er til offentligheden. 

En antagelse vi havde, og en udfordring ved måling af revisionskvalitet som vi desuden har belyst i 
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afsnit 4.1, er, at rapporteringen af AQI’er muligvis ville være omkostningstungt for revisorer og 

dermed udgøre en større administrativ byrde for revisionsfirmaer. Dette har vi forsøgt at få 

bekræftet i forbindelse med vores interviews, men har dog kunnet konstatere at der er forskellige 

meninger om hvilke udfordringer rapportering af AQI’er ville skabe for revisionsfirmaer. Her giver 

R-2 f.eks. udtryk for, at rapportering af AQI’er vil udgøre en tung administrativ byrde: 

 

”Jamen det er jo ligesom at lave transparensrapporten med bilag, ikke, der har man i 

forvejen et afsnit omkring kvalitetsstyringssystemer – ikke ligefrem resultat af seneste 

kontrol, det vælger (navn på Big 4-revisionsfirma udeladt) så faktisk at offentliggøre, 

men … det ville være mere arbejdstungt” (Bilag 1.2., s. 7)  

 

Men da nogle AQI’er kan være mere omfattende at måle end andre, har vi spurgt ind til 

arbejdsbyrden ift. de mest simple målbare AQI’er. Her kommenterer R-2 på at selv beregningen af 

partnertid på en opgave kan give udfordringer i praksis: 

 

”(…) der vil altid være et eller andet der er mudret. Hvis alt kunne trækkes fra en ren 

rapport, og det kan det på rigtig mange kunder, men i en koncernsag, f.eks. hvor man 

har (…) 10 datterselskaber og en mellemholding og noget andet helt ovenover – så er 

det (…) nogle gange (…) lidt tilfældigt hvor i koncernen partneren lige har fået et 

engagementsnummer. Dvs. så skal man jo egentlig til at opgøre det på det hele, og 

hvor meget tror vi så at vedkommende (…). Men så ville det også være administrativt 

tungt.” (Bilag 1.2., s. 7) 

 

I modsætning hertil er der andre interviewpersoner som ikke anser det for administrativt tungt for 

revisionsfirmaer at producere AQI’er: 

 

”Øh, jeg tror ikke [der] vil være sådan voldsomt store [omkostninger], for mange af 

tingene gør de bare in-house allerede, kan man sige. Der er mange af de store 

revisionsnetværk som bruger AQI’er aktivt, og den vej igennem, ikke også. Men det er 

s** svært for mig at sige hvad den administrative byrde vil være.” (Bilag 1.1., s. 6-7) 

 

”Ja, altså man kan sige – hvis vi tager den sidste del af det – at det ville jo være godt at 

de – hvis man tænker i forhold til jeres fokus, revisionsudvalg kontra revisor – at de 

oplysninger man indsamler, og det format man bruger dem i, hvis det bare var en 

naturlig del af ledelsesrapporteringen i revisionsvirksomheden. Og i den virksomhed 

hvor jeg sidder med, i netværket, der er det ved at blive en integreret del – at når du 
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måler på partnerniveau, så måler man også på, hvor mange erklæringer har du afgivet. 

Også sådan noget med, signer du af rettidigt på planlægningstidspunktet når du er 

færdig, og altså. Det bliver mere og mere integreret. Og der kan man sige – der vil det 

jo være til at tage de oplysninger og så bruge dem. Det er jo klart, det må ikke blive en 

eller anden kæmpestor administrativ byrde det her, det er ligesom med alt andet, at 

det skal være noget, der giver mening. Men det mener jeg så – i forhold til alt det – 

nu har I bilag 3 der – dem der ellers kan måles, plus nogle yderligere man kan måle – 

det behøves ikke at være noget, der lægger det ned.” (Bilag 1.9., s. 17-18). 

 

Her antager respondenterne at revisionshusene allerede ligger inde med det datagrundlag der skal 

til, og at det ikke vil kræve den store byrde at udtrække disse data. Dette stemmer overens med det 

faktum at revisionshuse allerede i dag (som beskrevet ovenfor) kommunikerer AQI’er internt og 

nogle eksternt. R-3 bekræfter her at det ikke vil udgøre en større administrativ byrde for 

revisionsfirmaer at kommunikere AQI’er eksternt: 

 

”Nej, (…) – hvis dine interne systemer kører fint og det kan trace hver enkelt af de her. 

I mit hoved der kunne man hurtig sætte det op og sige okay partner – indlæst i systemet 

– sum alle partneres tal, sum alle manageres tal – og så regne det ud. Altså, man har 

robotter der kan indlæse alt muligt nu. Så nej, ikke som udgangspunkt. (…) Igen, det 

kommer an på hvordan det internt er styret, jo.” (Bilag 1.3., s. 8) 

 

Det er derfor svært at konkludere hvad den administrative byrde og dertilhørende omkostninger vil 

være for revisionsfirmaet, men det vil selvfølgelig afhænge af detaljeringsgraden og omfanget af 

AQI’erne – herunder om AQI’er kommunikeres på firma- eller engagementsniveau. Det der ligger til 

grund hos de respondenter som ikke anser byrden for at være for stor, er at revisionshusene 

allerede har data liggende internt og måske i øvrigt kommunikerer AQI’er internt. Derfor må byrden 

også blive en hel del større hvis revisionsfirmaer først skal til at udlevere AQI’er på baggrund af en 

selektiv udvælgelse fra revisionsudvalget side. 

 

7.2. Delkonklusion 

På baggrund af interviewene er det i ovenstående illustreret hvilke konsekvenser kommunikation 

af revisionskvalitet vha. AQI’er vil have for de forskellige aktører som er genstand for analysen. 

Analysen viser at der både vil være positive og negative følger af at anvende AQI’er i den henseende.  
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Det forventes dels at der vil være en række positive følger for eksterne brugere i form af øget 

konkurrence blandt revisionsfirmaer, øget gennemsigtighed og bedre mulighed for at sammenligne 

revisionsvirksomheder på tværs. Endvidere vil AQI’er muligvis kunne bidrage positivt til revisions-

udvalgene i forbindelse med disses løbende pligt til at overvåge kvaliteten af revisors arbejde. 

 

Til gengæld hævdes det også at AQI’er af eksterne parter bør benyttes med forsigtighed. Der er 

allerede i dag eksempler på at AQI’er af eksterne brugere (her: revisionsudvalg) bliver opfattet som 

yderligere lovkrav for revisor, hvilket på sigt kan have en negativ indvirkning på branchen og 

revisionskvaliteten generelt. Hvis ikke AQI’er defineres og udregnes ens på tværs af revisions-

virksomheder, kan rapportering af AQI’er udgøre en risiko for konkurrenceforvridning. 

 

Endvidere har vi i denne del af analysen undersøgt de administrative byrder der vil være for 

revisionsfirmaer ved at indsamle oplysninger, udvælge AQI’er og kommunikere disse til 

offentligheden. På baggrund af interviewene har der dog vist sig at være forskellige opfattelser af 

hvor store omkostninger dette vil have for revisionsfirmaer. De fleste respondenter udtrykker ingen 

bekymringer i den henseende, idet de antager at revisionsfirmaerne allerede i dag har de data der 

skal til for at kunne udregne AQI’er. Dog giver en af respondenterne (revisor som i øvrigt arbejder 

med kvalitetsstyring til dagligt) udtryk for at især den manglende universelle definition af både 

revisionskvalitet og AQI’er sandsynligvis i praksis vil skabe problemer i forbindelse med udregning 

af selv de simpleste AQI’er. Analysen peger altså i retning af at revisionsvirksomhederne måske nok 

har data tilgængelige allerede i dag, men at udfordringen for udbyder af AQI’er (revisor) består i at 

få udvalgt, defineret og beregnet konkrete AQI’er som skal kommunikeres. 
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8. Konklusion 

AQI’er – anvendelse og egenskaber 

Vi har i denne afhandling analyseret hvordan AQI’er kan anvendes til at måle og kommunikere 

kvaliteten af revisionsydelser til eksterne parter. For at kunne foretage denne vurdering har vi 

analyseret hvordan hhv. revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer og kreditgivere hver især forstår 

revisionskvalitet, samt hvilke informationer vedrørende kvaliteten af revisionsydelser som disse 

aktører efterspørger. Endvidere har vi afdækket konsekvenserne ved at anvende AQI’er til måling 

og kommunikation af revisionskvalitet.  

 

Det konkluderes på baggrund af analysen at der blandt de ovennævnte aktører er forskellige 

forståelser for revisionskvalitet. Dermed bekræftes eksistensen af en forventningskløft imellem 

revisor og eksterne parter vedrørende indhold og udbytte af revisionsydelsen, som f.eks. beskrevet 

af Christensen et al. (2016, p. 1649). Dette forhold understreger vigtigheden af at revisor forstår 

hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som eksterne brugere efterspørger, for på den 

måde at blive i stand til at kommunikere relevante forhold til disse brugere. 

 

Analysen har vist at revisorer i høj grad forbinder revisionskvalitet med regeloverholdelse 

(compliance) i forbindelse med revisionens udførelse, hvilket bekræfter konklusionen hos 

Christensen et al. (2016). Endvidere har vi vist at revisionsudvalgsmedlemmer forstår 

revisionskvalitet ud fra revisioner som er værdiskabende for klienten, og i øvrigt anser det som en 

forudsætning i forbindelse med revisionen at revisor er ’compliant’. Af forhold som har særlig 

betydning i den henseende vægter revisionsudvalgsmedlemmer især inputfaktorer (herunder f.eks. 

revisors kompetencer) til revisionen højt. Denne forståelse af revisionskvalitet er i høj grad 

sammenfaldende med hvordan investorer ifølge Christensen et al. (2016) forstår revisionskvalitet 

og vidner om at eksterne brugere forventer mere af revisor end blot regeloverholdelse. Desuden 

viser analysen at kreditgiver ikke i særlig høj grad bekymrer sig om kvaliteten af revisors arbejde. 

Kreditgiver tager i høj grad revisors arbejde for gode varer og sætter umiddelbart lighedstegn 

mellem revisionskvalitet og regnskabskvalitet. 
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Det konkluderes endvidere at AQI’er kun i begrænset omfang kan anvendes af revisionsudvalg og 

kreditgiver til at vurdere revisionskvalitet og ved valg af revisor. Det vurderes i forlængelse heraf at 

AQI’erne bedst egner sig som et supplement til en samlet vurdering af kvaliteten af revisionsydelser, 

og at de enkelte AQI’er ikke kan stå alene i den sammenhæng. Dermed bekræftes det oprindelige 

formål med AQI’erne som beskrevet af PCAOB og CAQ, der netop understreger at AQI’er bør ses i 

en kontekst og som et middel til at skabe en dialog mellem klient og revisor vedrørende kvaliteten 

af revisors arbejde (PCAOB 2015, p. 2). I relation til anvendelighed understreger dette vigtigheden 

af, at brugerne af AQI’er dels forstår formålet med AQI’erne, og dels ser hvilke muligheder og 

begrænsninger der kan opstå ved at anvende AQI’er som indikatorer for revisionskvalitet. 

 

Der er, på baggrund af vores undersøgelser, flere forhold som er medvirkende til at begrænse 

brugbarheden af AQI’er for de aktører som er fokus i denne afhandling. For det første viser analysen 

at flere af de forhold som især revisionsudvalgene vægter højest i forbindelse med at skulle vurdere 

revisionskvalitet, ikke kan måles pålideligt vha. AQI’er. Her efterspørger revisionsudvalget forhold 

vedrørende inputs til revisionen, eksempelvis klientens tiltro til revisors evner og kompetencer, 

kemien mellem revisor og klient m.fl. Her er det overvejende revisionsudvalgsmedlemmernes 

opfattelse og forventning at AQI’er ikke vil kunne bidrage med noget yderligere i forhold til de ting 

som afdækkes i ”ansigt til ansigt”-mødet med revisor. 

 

For det andet har det vist sig at både revisionsudvalg og kreditgiver, i højere grad end forventet, 

baserer sig på intern kommunikation når de skal vurdere kvaliteten af revisors arbejde, og desuden 

for revisionsudvalgs vedkommende efterspørger AQI’er på person- og engagementsniveau frem for 

firmaniveau. AQI’er egner sig ikke til at måle den individuelle revisors evner og kompetencer 

(personniveau), og derfor er disse forhold medvirkende til yderligere at begrænse anvendeligheden 

af AQI’er for de eksterne brugere. 

 

For det tredje illustreres det i analysen at der formentlig vil være en række udfordringer med dels 

at udvælge og dels beregne specifikke AQI’er som skal kommunikeres. Dette er bl.a. en konsekvens 

af den manglende globale definition på både revisionskvalitet og Audit Quality Indicators, som 

uddybes nedenfor. 
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På trods af disse begrænsninger og under de nævnte forudsætninger viser vores undersøgelser at 

AQI’er som direkte måler på det forhold som efterspørges og i øvrigt er simple at beregne (målbare) 

alligevel godt med fordel kan anvendes af revisionsudvalget. Eksempler på disse er brancheerfaring 

(engagementsniveau) og “staffing leverage” (partnertid) som vedrører revisors kompetencer 

(inputs) og udførelsen af revisionen (process) og som ifølge vores undersøgelser i øvrigt faktisk også 

efterspørges af revisionsudvalget. Her egner brancheerfaring sig særligt i forbindelse med valg af 

revisor mens “staffing leverage” finder bedst anvendelse ved den løbende overvågning af revisor. 

Forudsætningen for at brancheerfaring kan anvendes af revisionsudvalg er at den bliver gjort 

tilgængelig på engagementsniveau, altså for det specifikke revisionsteam som forestår revisionen i 

den pågældende virksomhed. Med hensyn til “staffing leverage” bør det forud for beregning aftales 

imellem revisor og revisionsudvalg præcist hvordan AQI’en defineres. 

 

Konsekvenser ved anvendelse 

Det forventes at anvendelsen af AQI’er til måling og kommunikation af revisionskvalitet vil have 

både positive og negative konsekvenser for branchen og for aktørerne hver især. De positive følger 

som er identificeret i analysen, er især under forudsætning af at eksterne brugere forstår med 

hvilket formål og under hvilke begrænsninger AQI’er kan anvendes. I bedste fald vil anvendelsen af 

AQI’er gøre det lettere for eksterne brugere at sammenligne revisionsvirksomheder og desuden 

skærpe konkurrencen mellem disse. Derudover vil AQI’er muligvis kunne supplere revisions-

udvalgets løbende overvågning af revisors arbejde og øge kvaliteten af dialogen mellem revisor og 

revisionsudvalg. 

 

De negative følger som er identificeret udspringer navnlig af at formålet med AQI’er, som det ser 

ud i dag, er blevet misforstået af revisionsudvalgene, og desuden at selve definitionen og 

beregningen af konkrete AQI’er kan give væsentlige udfordringer i praksis. I værste fald vil 

anvendelsen af AQI’er dermed kunne medføre en simplificeret opfattelse af revisionskvalitet blandt 

aktører som følge af at man reducerer begrebet til en række nøgletal og beskrivelser af forhold, som 

ifølge brugerne måske i sidste ende ikke har betydning for kvaliteten. Endvidere opstår risikoen for 

konkurrenceforvridning blandt revisionsfirmaer, samt risikoen for at AQI’erne blandt både revisorer 
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og eksterne brugere opfattes som lovkrav frem for et supplement til at kunne vurdere kvaliteten af 

revisors ydelser. 

 

På baggrund af den efterspørgsel og forståelse af AQI’er som er i markedet i dag, er det derfor vores 

opfattelse at de potentielle fordele ved at bruge AQI’er til at måle revisionskvalitet kun til dels 

opvejer de ulemper og udfordringer vedrørende det samme som er identificeret i denne afhandling. 

Vi har vist at anvendelighed i høj grad afhænger af at især formål og anvendelsesmuligheder af 

AQI’er bliver tydeligt kommunikeret og desuden forstået af de eksterne brugere. Dette 

nødvendiggør givetvis at de konkrete AQI’er som skal indgå i brugernes kvalitetsvurdering skal 

defineres af brugerne selv, og at revisionsfirmaer, revisionsudvalg og eventuelt tilsynsmyndigheder 

samarbejder om at få implementeret AQI’er på fornuftig vis i branchen. 
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9. Perspektivering og diskussion 

9.1. Perspektivering – alternative anvendelsesmuligheder for AQI’er 

Vi har i analysen afgrænset os fra en række aktører og anvendelsesmuligheder i relation til Audit 

Quality Indicators (se f.eks. afsnit 1.3. og 3.2.). I det følgende uddybes nogle af disse alternative 

anvendelsesmuligheder samt andre forhold som er udeladt af denne afhandling. Dette gøres med 

det formål dels at skabe stof til eftertanke, og dels at foreslå emner til videre forskning. Projektet 

med Audit Quality Indicators er endnu forholdsvis nyt, og kvalitetsindikatorerne har endnu ikke 

fundet anvendelse og vundet indpas hos alle de aktører som var tiltænkt som primære brugere af 

CAQ (2014) og PCAOB (2015). Dette fremgår også af analysen hvor det illustreres at kendskabet til 

AQI’er blandt de tiltænkte brugere i Danmark er begrænset. 

 

Erhvervsstyrelsen - risikobaseret kontroludvælgelse 

AQI’er vil som styringsværktøj muligvis gavne tilsynsorganer i forbindelse med udvælgelse af 

revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol. Som nævnt i afsnit 7.1. arbejder Erhvervsstyrelsen 

herhjemme allerede med at øge kendskabet til og anvendelsen af AQI’er. En mulighed vil være at 

lave en risikobaseret kontroludvælgelse på baggrund af AQI’er. Her vil særligt AQI’er som korrelerer 

negativt med revisionskvalitet være relevante til at vurdere hvor der foreligger en risiko for lav 

kvalitet i revisionen. I forbindelse med risikobaseret kontroludvælgelse vil både AQI’er på firma- og 

engagementsniveau kunne anvendes. Her vil man som tilsynsmyndighed f.eks. kunne gøre brug af 

AQI’en “korrektioner efter afgivet påtegning” hvor man måler hvor stor en procentdel korrektioner 

firmaet har pr. engagement. To AQI’er som i samspil ville være relevante i forbindelse med 

risikobaseret kontroludvælgelse kunne være “Partner Workload” og “Staffing Leverage”. Her vil 

man kunne anvende førstnævnte til at udtage partnere med særligt mange revisionsopgaver og 

dermed høj arbejdsbyrde, og på baggrund af samme partnerens specifikke involvering (“Staffing 

Leverage”) i hans/hendes revisionsopgaver kunne udvælge hvilke konkrete engagementer som 

skulle kontrolleres. Fremgangsmåden er under antagelse af, at høj “Partner Workload” og lav 

“Staffing Leverage” (partnerinvolvering) indikerer lav revisionskvalitet. Udvælgelsen skulle ske på 

baggrund af fastsatte bundniveauer for de nævnte AQI’er. 
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Projekt AQI i Danmark 

På baggrund af vores undersøgelse er det vores helt klare fornemmelse at projekt AQI i Danmark 

ikke er lige så langt fremme som i andre dele af verden (f.eks. USA og Canada). Som spørgsmål til 

videre forskning kunne det være interessant at undersøge årsagen hertil. I forbindelse med vores 

interviews har vi observeret en række forhold som muligvis har haft en betydning i den 

sammenhæng, og som muligvis vil kunne hjælpe til at udbrede anvendelsen af AQI’er herhjemme. 

 

En del af forklaringen er manglende viden omkring formålet med AQI’er og de anvendelses-

muligheder der ligger i at bruge AQI’er som styringsværktøj. Vi har i forbindelse med vores 

undersøgelse set at flere af de primære potentielle AQI-brugere ikke har kendskab til projektet og 

ikke tror på at AQI’erne vil kunne bidrage med noget ekstra i forhold til den viden de har i dag. Blandt 

revisorer og revisionsudvalgsmedlemmer især er der desuden en frygt for at AQI’er ville blive en 

form for tjekliste og bidrage til yderligere bureaukrati i forbindelse med udbudsprocessen og 

kvalitetskontrol (se også afsnit 7.1. vedrørende konsekvenser). 

 

Desuden har vi set at der blandt de aktører som i forvejen havde kendskab til AQI’er og som burde 

være en del af drivkraften bag udbredelsen (Erhvervsstyrelsen og revisorerne), er uenighed om 

hvem der skal tage ansvaret for udbredelsen. Ingen af aktørerne mener således at ansvaret ligger 

hos dem, og flere giver udtryk for at f.eks. en universel gældende definition på revisionskvalitet skal 

komme fra lovgivers side. R-2 (praktiserende revisor) giver således udtryk for at en sådan definition 

burde komme fra Erhvervsstyrelsen (1.2., s. 10), og i kontrast hertil udtaler E-1 (ansat i 

Erhvervsstyrelsen): 

 

”(…) nu skal branchen tage noget ansvar. Og der tror jeg at der er brug for, hvis man 

tager sådan noget som revisionsteknisk udvalg, hvor alle de store er repræsenteret, at 

de så bliver enige om ”okay, det er det format her vi kommunikerer til revisions-

udvalgene for at vi sikrer, at det sker på en fair og ensartet måde”. (Bilag 1.9., s. 17) 

 

I forlængelse heraf er en anden mulig forklaring på at projektet ikke endnu er slået igennem i 

Danmark er den mangel på efterspørgsel som er identificeret i analysen og som især udspringer på 

baggrund af manglende viden om AQI’ernes formål og anvendelsesmuligheder. E-2 uddyber denne 
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udfordring og beskriver muligheden for at fremprovokere en efterspørgsel blandt potentielle 

brugere og dermed sætte gang i anvendelsen af AQI’er i Danmark: 

 

“Jeg tror godt der kan være en efterspørgsel, (…). Altså jeg tror at der vil komme en 

efterspørgsel. Fordi der stilles de her større krav til governance i virksomhederne om 

at de skal kunne forsvare hvorfor de går ind og vælger en revisor. Jeg prøver at skabe 

efterspørgslen, eller skal man sige udbuddet (…) ved at sige, I (revisorerne, red.) har 

også en interesse i at kunne vise at, jamen, kvaliteten forbedres, i bliver bedre. (…) Så 

jeg tror at det er en efterspørgsel der vil stige, det bør den alene, fordi der er de her 

øget governance krav, og så er det måske også en efterspørgsel man skal skabe 

bevidsthed om.” (Bilag 1.10., s. 4) 

 

Dette kunne altså gøres ved at få revisionsvirksomheder til at forstå vigtigheden i at anvende AQI’er 

som konkurrenceparameter og dermed frivilligt kommunikere specifikke kvalitetsindikatorer f.eks. 

på engagementsniveau “up front” i forbindelse med udbudsrunder. På den måde kunne man skabe 

en efterspørgsel på de informationer som AQI’er kan tilvejebringe ved på forkant at kommunikere 

konkrete AQI’er. 

 

9.2. Diskussion af metode 

Som beskrevet tidligere er der i forbindelse med nærværende afhandling foretaget en række valg 

og afgrænsninger i forhold til metode, aktørfokus osv. Formålet med dette afsnit er at uddybe nogle 

alternative metoder som kunne have bidraget til at besvare problemformuleringen. Vi vil forklare 

hvordan fokus for afhandlingen havde set ud hvis vi havde gjort brug af de alternative metoder, og 

hvordan anvendelsen af disse eventuelt havde påvirket de konklusioner som er resultatet af vores 

undersøgelser. 

 

Alternativer til ”potentielle brugere” 

Ud fra de begrundelser som fremgår af afhandlingens afsnit 3.2. har vi i forbindelse med besvarelsen 

af hovedspørgsmålet valgt at fokusere på revisorer, revisionsudvalgsmedlemmer og kreditgiver. I 

forbindelse med udvælgelse af respondenter til interviews gik det dog hurtigt op for os, at især 

kreditgiver ikke har nær så stærke holdninger til emnet (revisionskvalitet) som håbet og forventet. 

Dette har resulteret i, at en del af fokus i analysen er blevet brugt på udvælgelse af AQI’er til 
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potentielle brugere (kreditgivere) som reelt set ikke ser et behov for overhovedet at anvende disse 

kvalitetsindikatorer i forbindelse med deres arbejde. 

 

Selvom dette er en konklusion i sig selv, ville det (set i lyset af afhandlingens øvrige konklusioner) 

muligvis have været mere relevant i stedet for kreditgiver at have fokuseret på f.eks. CFO og 

finansteams’ anvendelse af AQI’er. På baggrund af vores interviews finder vi det sandsynligt at 

CFO’en i klientvirksomheden i forbindelse med valg af revisor, i langt højere grad end kreditgiver i 

forbindelse med kreditvurdering, kunne have interesse i at anvende AQI’er. Dette havde muligvis 

øget kvalitet og relevans af de konklusioner som er draget i afhandlingen, og kunne dermed have 

haft en positiv indvirkning på vores evne til at besvare afhandlingens hovedspørgsmål. 

 

Endvidere nævner flere respondenter i forbindelse med vores interviews at også tilsyns-

myndigheder (Erhvervsstyrelsen i Danmark) kan ses som primær bruger af AQI’er. Derfor forestiller 

vi os også at det ville have bidraget positivt til undersøgelsen at have inddraget denne aktør, som vi 

pga. formuleringen af hovedspørgsmålet til afhandlingen har afgrænset os fra. 

 

Alternative metoder til dataindsamling 

Besvarelsen af denne afhandling har i høj grad været baseret på kvalitative data i form af semi-

strukturerede interviews. Dette har givet både dybde og kvalitet i datagrundlaget, men har (som 

beskrevet i afsnit 2. Metode) også begrænset vores muligheder for at drage konklusioner med 

nogen statistisk sikkerhed vedrørende populationen på baggrund af vores undersøgelser. 

 

Vi overvejede i forbindelse med dataindsamling – udover interviewene – at foretage en 

spørgeskemaundersøgelse for i højere grad at kunne kvantificere vores resultater. Dog valgte vi, 

bl.a. af hensyn til opgavens omfang og det tidsmæssige aspekt, at nøjes med interviewene. 

Spørgeskemaundersøgelsen skulle have dannet rammen for bl.a. at undersøge hvordan de enkelte 

respondenter hver især fortolker specifikke AQI’er. Sagt med andre ord så havde vi en forventning 

om at den samme AQI (eksempelvis størrelsen af revisionshonoraret) kunne være en indikator for 

høj kvalitet for en aktør, og lav kvalitet for en anden aktør. Denne forskel ville vi have belyst ved at 

spørge ind til hvordan respondenter mener at konkrete AQI’er korrelerer med kvaliteten af 
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revisionsydelser (altså hvorvidt der er en positiv eller negativ sammenhæng mellem AQI’en og 

kvaliteten af revisors arbejde). Denne analyse kunne også have været interessant i forbindelse med 

at afdække kvalitetsforståelser hos respondenter, og ville muligvis også have bidraget til at forklare 

og ikke blot beskrive eventuelle forskelle heri. 

 

I forbindelse med at besvare spørgsmålet hvordan AQI’er kan anvendes til at måle revisionskvalitet, 

har vi valgt at fokusere på såvel målbare som ikke-målbare ”kvalitetsindikatorer”. Vi har altså dels 

brugt kræfter på at beskrive en række ”etablerede” – (etablerede i relation til at de nævnes i f.eks. 

FEEs rapport, (FEE, 2016)) og ”ikke-etablerede” AQI’er. Det vil sige at vi i analysen har beskrevet 

flere forhold som f.eks. ifølge revisionsudvalgsmedlemmer har en enorm betydning for kvaliteten 

af revisionen (og som de desuden lægger til grund for deres kvalitetsvurdering), men som absolut 

ikke lader sig måle i AQI’er. Eksempler herpå er f.eks. kemi mellem revisor og klient, tiltro til revisors 

evner osv. En afgrænsning i forhold til udelukkende at se på de AQI’er som nævnes i FEEs rapport 

ville muligvis have bidraget positivt til at besvare problemformuleringens ”hvordan”. 
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Interviewguides 

2.1. Interviewguide til revisor/ekspert med kendskab til AQI'er (R-1 og R-2) 

Revisor/ekspert med kendskab til AQI’er. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar anvendes kun 
til brug for vores analyse og eventuelle citater i den endelige afhandling vil 
fremgå uden navns nævnelse (medminde andet er aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 

Vores 
afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores afhandling og 
om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores projekt handler om 
hvordan man kan måle på kvaliteten af revisionsydelser. Vi forsøger at 
afdække konsekvenserne ved at revisor kommunikerer specifikke forhold 
vedrørende revisionskvalitet til offentligheden. Desuden undersøger vi 
hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som forskellige aktører 
efterspørger. Vi har afgrænset os til at undersøge emnet ud fra revisors, 
regnskabsbrugers og klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

    Hvis ikke revisor i dag: Har du tidligere arbejdet som revisor? Hvilke kunder 
(PIE / ikke-PIE) havde du? 

    Hvis revisor i dag: Hvilke kunder (PIE / ikke-PIE) har du primært og i hvilken 
branche? 

1. AQI'er - 
anvendelse 
og 
egenskaber 

1.1. 
Vi ved jo at du har kendskab til AQI'er og måling af revisionskvalitet. Kan 
du prøve at uddybe hvad du ved om emnet og hvor meget du har 
beskæftiget dig med det i dit arbejde? 

  1.2. I hvor høj grad er AQI'er et brugbart værktøj til måling af revisionskvalitet? 
(Hvad evt. begrænsningerne?) 

  1.3. I hvor høj grad tror du at AQI'er vil kunne hjælpe til at dække en 
efterspørgsel i markedet? 

  1.4. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 

2. Kvalitets-
forståelser 

2.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  2.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere høj 
revisionskvalitet? 

  2.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere lav 
revisionskvalitet? 

  2.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til at 
levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen igennem og 
vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning for kvaliteten af 
revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse forhold påvirker revisionen 
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(positivt el. negativt) eller om forholdet indikerer høj eller lav 
revisionskvalitet? 

  2.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 

  2.6. Hvad er værdien (for regnskabsbruger) af at måle disse forhold på firma- 
eller opgaveniveau? 

3. 
Efterspørgsel 
på AQI'er 

  
Forestil dig at de primære potentielle brugere af AQI'er er regnskabsbruger 
(f.eks. kreditgiver/investor) og RU (klienten). 

  3.1. I hvilken sammenhæng og med hvilket formål tror du at disse aktører ville 
anvende AQI'er? (f.eks. til sammenligning af revisorer ved revisorvalg, til 
sammenligning af revisioner år efter år) 

  3.2. Hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet tror du disse aktører vil 
efterspørge? 

  3.3. I hvor høj grad tror du AQI'er vil kunne bruges til at sammenligne 
revisionsfirmaer? 

4. 
Konsekvenser 
ved 
rapportering 

4.1. Hvilke fordele (ulemper) kan du forestille dig der vil være for 
klienten/regnskabsbruger ved at revisionsfirmaer kommunikerer 
specifikke forhold vedrørende den kvalitet de leverer på revisionsopgaver 
til offentligheden? 

  4.2. Hvilke konsekvenser kan du forestille dig at det vil få for 
revisor/revisionsfirmaet? Hvilke administrative byrder vil der være 
forbundet med at indsamle og rapportere oplysninger? 

  4.3. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for aktørerne? 

 

  



B-4 
 

2.2. Interviewguide til revisor uden kendskab til AQI'er (R-3) 

Revisor uden kendskab til AQI’er. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar anvendes 
kun til brug for vores analyse og eventuelle citater i den endelige 
afhandling vil fremgå uden navns nævnelse (medminde andet er 
aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 
Vores afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores afhandling 
og om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores projekt handler 
om hvordan man kan måle på kvaliteten af revisionsydelser. Vi 
forsøger at afdække konsekvenserne ved at revisor kommunikerer 
specifikke forhold vedrørende revisionskvalitet til offentligheden. 
Desuden undersøger vi hvilke informationer vedrørende 
revisionskvalitet som forskellige aktører efterspørger. Vi har afgrænset 
os til at undersøge emnet ud fra revisors, regnskabsbrugers og 
klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

    Hvis ikke revisor i dag: Har du tidligere arbejdet som revisor? Hvilke 
kunder (PIE / ikke-PIE) havde du? 

    Hvis revisor i dag: Hvilke kunder (PIE / ikke-PIE) har du primært og i 
hvilken branche? 

1. Kvalitets-
forståelser 

1.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  1.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere 
høj revisionskvalitet? 

  1.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere 
lav revisionskvalitet? 

  1.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til at 
levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen igennem og 
vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning for kvaliteten af 
revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse forhold påvirker 
revisionen (positivt el. negativt) eller om forholdet indikerer høj eller 
lav revisionskvalitet? 

  1.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 

  1.6. Hvad er værdien (for regnskabsbruger) af at måle disse forhold på 
firma- eller opgaveniveau? 

2. Efterspørgsel 
på AQI'er 

2.1. Forestil dig at du er ansat i en større dansk virksomhed, f.eks. som 
medlem af revisionsudvalget, og står overfor at skulle vælge selskabets 
revisor. Hvordan ville du bære dig ad med at sammenligne forskellige 
revisionsfirmaer for at kunne træffe dette valg? 



B-5 
 

  2.2. Hvilke informationer ville du søge efter? Hvor og hvordan ville du 
indsamle informationer? 

  2.3. Kan du forestille dig at du ville anvende disse informationer til andet 
end i forbindelse med valg af revisor? (f.eks. til at sammenligne 
kvaliteten af revisioner år efter år, sammenligne ift. den kvalitet du er 
blevet lovet osv.) 

3. AQI'er - 
anvendelse og 
egenskaber 

  PCAOB og CAQ har for nogle år tilbage igangsat et projekt som bl.a. 
handler om at øge kvaliteten af revisionsydelser samt skabe mere 
fokus på emnet globalt. De opfordrer revisionsfirmaer til eksternt at 
kommunikere på udvalgte forhold som påvirker eller kan indikere 
noget om kvaliteten af de revisionsydelser de leverer, for på den måde 
at øge sammenligneligheden blandt revisionsfirmaer. 

  3.1. Hvilket kendskab har du til AQI'er og måling af revisionskvalitet? (hvis 
intet kendskab: giv evt. eksempler på specifikke AQI'er og måder de 
kan beregnes på) 

  3.2. I hvor høj grad tror du at AQI'er vil kunne hjælpe til at dække en 
efterspørgsel i markedet? (hvem ville efterspørge dem / hvem er de 
primære brugere?) 

  3.3. I hvor høj grad er AQI'er et brugbart værktøj til måling af 
revisionskvalitet? 

  3.4. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 

4. Konsekvenser 
ved rapportering 

4.1. Hvilke fordele (ulemper) kan du forestille dig der vil være for 
klienten/regnskabsbruger ved at revisionsfirmaer kommunikerer 
AQI'er - dvs. specifikke forhold vedrørende den kvalitet de leverer på 
revisionsopgaver - til offentligheden? 

  4.2. Hvilke konsekvenser kan du forestille dig at det vil få for 
revisor/revisionsfirmaet? Hvilke administrative byrder vil der være 
forbundet med at indsamle og rapportere oplysninger? 

  4.3. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for 
aktørerne? 
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2.3. Interviewguide til revisionsudvalgsmedlem med revisorskift 2017 eller 2018 (RU-1) 

Revisionsudvalgsmedlem med revisorskift 2017 eller 2018. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar 
anvendes kun til brug for vores analyse og eventuelle citater i den 
endelige afhandling vil fremgå uden navns nævnelse (medminde 
andet er aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 
Vores afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores 
afhandling og om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores 
projekt handler om hvordan man kan måle på kvaliteten af 
revisionsydelser. Vi forsøger at afdække konsekvenserne ved at 
revisor kommunikerer specifikke forhold vedrørende 
revisionskvalitet til offentligheden. Desuden undersøger vi hvilke 
informationer vedrørende revisionskvalitet som forskellige aktører 
efterspørger. Vi har afgrænset os til at undersøge emnet ud fra 
revisors, regnskabsbrugers og klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

    Hvis ikke revisor i dag: Har du tidligere arbejdet som revisor? Hvilke 
kunder (PIE / ikke-PIE) havde du? 

    Hvis revisor i dag: Hvilke kunder (PIE / ikke-PIE) har du primært og i 
hvilken branche? 

1. Efterspørgsel på 
AQI'er 

  Som medlem af revisionsudvalget/bestyrelsen hos 
_______________ har du for nylig været med til at indstille til valg 
af ny revisor for selskabet. 

  1.1. Hvad var baggrunden for, at I skulle vælge ny revisor til selskabet? 
(f.eks. krav om rotation, utilfreds med tidligere revisor, tidligere 
revisor ikke konkurrencedygtig på pris mv.) 

  1.2. Hvilke overvejelser gjorde I jer i forbindelse med valg af revisor? 
Hvordan bar I jer ad med at sammenligne forskellige 
revisionsfirmaer? Savnede I informationer (var det let at 
sammenligne revisionsfirmaer)? 

  1.3. Hvilke informationer lagde I vægt på i forbindelse med valg af 
revisor? Hvor søgte I disse informationer? 

  1.4. Hvad var afgørende for, at I indstillede til valg af _______________ 
som ny revisor for selskabet? 

2. Kvalitets-
forståelser 

2.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  2.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere høj revisionskvalitet? 

  2.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere lav revisionskvalitet? 
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  2.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til 
at levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen 
igennem og vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning 
for kvaliteten af revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse 
forhold påvirker revisionen (positivt el. negativt) eller om forholdet 
indikerer høj eller lav revisionskvalitet? 

  2.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 

  2.6. Hvad er værdien (for regnskabsbruger) af at måle disse forhold på 
firma- eller opgaveniveau? 

3. Konsekvenser ved 
rapportering 

3.1. Hvilke fordele kan du forestille dig der vil være for klienten/RU ved 
at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke forhold vedrørende 
den kvalitet de leverer på revisionsopgaver til offentligheden? 

  3.2. (- for regnskabsbruger?) 
  3.4. Hvilke ulemper kan du forestille dig der vil være for klienten/RU 

ved at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke forhold 
vedrørende den kvalitet de leverer på revisionsopgaver til 
offentligheden? 

  3.5. (- for regnskabsbruger?) 
  3.7. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for 

aktørerne? 

4. AQI'er - 
anvendelse og 
egenskaber 

  PCAOB og CAQ har for nogle år tilbage igangsat et projekt som bl.a. 
handler om at øge kvaliteten af revisionsydelser samt skabe mere 
fokus på emnet globalt. De opfordrer revisionsfirmaer til eksternt at 
kommunikere på udvalgte forhold som påvirker eller kan indikere 
noget om kvaliteten af de revisionsydelser de leverer, for på den 
måde at øge sammenligneligheden blandt revisionsfirmaer. 

  4.1. Hvilket kendskab har du til AQI'er og måling af revisionskvalitet? 
(hvis intet kendskab: giv evt. eksempler på specifikke AQI'er og 
måder de kan beregnes på) 

  4.2. Hvordan kan du forestille dig at AQI'er kan anvendes dette formål? 
  4.3. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 
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2.4. Interviewguide til kreditgiver (K-1 og K-2) 

Kreditgiver. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar 
anvendes kun til brug for vores analyse og eventuelle citater i den 
endelige afhandling vil fremgå uden navns nævnelse (medminde 
andet er aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 
Vores afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores 
afhandling og om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores 
projekt handler om hvordan man kan måle på kvaliteten af 
revisionsydelser. Vi forsøger at afdække konsekvenserne ved at 
revisor kommunikerer specifikke forhold vedrørende 
revisionskvalitet til offentligheden. Desuden undersøger vi hvilke 
informationer vedrørende revisionskvalitet som forskellige aktører 
efterspørger. Vi har afgrænset os til at undersøge emnet ud fra 
revisors, regnskabsbrugers og klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

    Hvis ikke revisor i dag: Har du tidligere arbejdet som revisor? Hvilke 
kunder (PIE / ikke-PIE) havde du? 

    Hvis revisor i dag: Hvilke kunder (PIE / ikke-PIE) har du primært og i 
hvilken branche? 

1. Efterspørgsel på 
AQI'er 

  Som ansat i afdelingen for kreditvurdering hos _______________ er 
du med til at vurdere, hvilke kunder som kan få kredit hos jer. 

  1.1. I hvor høj grad er det af betydning for jeres kreditvurdering hvilken 
revisor jeres kunde har (haft)? 

  1.2. Kan du komme i tanker om en kunde du har haft hvor det havde 
afgørende betydning for kreditvurderingen hvilken revisor kunden 
havde? 

  1.3. Kan du give et konkret eksempel på at du i forbindelse med 
kreditvurdering af en kunde har vurderet kvaliteten af den revision 
som kunden har været underlagt? Hvordan foretog du denne 
vurdering og hvilke forhold lagde du vægt på? 

2. Kvalitetsforståelser 2.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  2.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere høj revisionskvalitet? 

  2.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere lav revisionskvalitet? 
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  2.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til 
at levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen 
igennem og vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning 
for kvaliteten af revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse 
forhold påvirker revisionen (positivt el. negativt) eller om forholdet 
indikerer høj eller lav revisionskvalitet? 

  2.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 

  2.6. Hvad er værdien (for regnskabsbruger) af at måle disse forhold på 
firma- eller opgaveniveau? 

3. AQI'er - anvendelse 
og egenskaber 

  PCAOB og CAQ har for nogle år tilbage igangsat et projekt som bl.a. 
handler om at øge kvaliteten af revisionsydelser samt skabe mere 
fokus på emnet globalt. De opfordrer revisionsfirmaer til eksternt at 
kommunikere på udvalgte forhold som påvirker eller kan indikere 
noget om kvaliteten af de revisionsydelser de leverer, for på den 
måde at øge sammenligneligheden blandt revisionsfirmaer. 

  3.1. Hvilket kendskab har du til AQI'er og måling af revisionskvalitet? 
(hvis intet kendskab: giv evt. eksempler på specifikke AQI'er og 
måder de kan beregnes på) 

  3.2. Hvordan kan du forestille dig at AQI'er kan anvendes dette formål 
(at måle kvaliteten af revisionsydelser)? 

  3.3. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 

4. Konsekvenser ved 
rapportering 

4.1. Hvilke fordele kan du forestille dig der vil være for dig som 
regnskabsbruger ved at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke 
forhold vedrørende den kvalitet de leverer på revisionsopgaver til 
offentligheden? 

  4.2. (- for klienten?) 
  4.3. Hvilke ulemper kan du forestille dig der vil være for dig som 

regnskabsbruger ved at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke 
forhold vedrørende den kvalitet de leverer på revisionsopgaver til 
offentligheden? 

  4.4. (- for klienten?) 
  4.5. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for 

aktørerne? 
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2.5. Interviewguide til revisionsudvalgsmedlem uden kendt revisorskift (RU-2 og RU-3) 

Revisionsudvalgsmedlem uden kendt revisorskift. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar anvendes kun 
til brug for vores analyse og eventuelle citater i den endelige afhandling vil 
fremgå uden navns nævnelse (medminde andet er aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 

Vores 
afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores afhandling og 
om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores projekt handler om 
hvordan man kan måle på kvaliteten af revisionsydelser. Vi forsøger at 
afdække konsekvenserne ved at revisor kommunikerer specifikke forhold 
vedrørende revisionskvalitet til offentligheden. Desuden undersøger vi 
hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som forskellige aktører 
efterspørger. Vi har afgrænset os til at undersøge emnet ud fra revisors, 
regnskabsbrugers og klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

    Hvis ikke revisor i dag: Har du tidligere arbejdet som revisor? Hvilke kunder 
(PIE / ikke-PIE) havde du? 

    Hvis revisor i dag: Hvilke kunder (PIE / ikke-PIE) har du primært og i hvilken 
branche? 

1. 
Efterspørgsel 
på AQI'er 

  
Har du som medlem af revisionsudvalg/bestyrelse på noget tidspunkt i din 
karriere været med til at skulle vælge (ny) revisor for et selskab? Hvis "ja": 

  1.1. Hvad var baggrunden for, at I skulle vælge ny revisor til selskabet? (f.eks. 
krav om rotation, utilfreds med tidligere revisor, tidligere revisor ikke 
konkurrencedygtig på pris mv.) 

  1.2. Hvilke overvejelser gjorde I jer i forbindelse med valg af revisor? Hvordan 
bar I jer ad med at sammenligne forskellige revisionsfirmaer? Savnede I 
informationer (var det let at sammenligne revisionsfirmaer)? 

  1.3. Hvilke informationer lagde I vægt på i forbindelse med valg af revisor? 
Hvor søgte I disse informationer? 

  1.4. Hvad var afgørende for, at I indstillede til valg af _______________ som ny 
revisor for selskabet? 

Hvis "nej": 

1.1. Hvordan har du som medlem af RU/bestyrelse båret dig ad med at holde øje med, at den 
kvalitet revisor leverede var høj nok i forhold til jeres forventninger? 

1.2. Siden at du ikke har været med til at skifte revisor antager vi, at det er fordi I har været 
tilfredse med den revisor I har haft og den kvalitet som han har leveret. Hvilke forhold har I lagt 
mest vægt på i den vurdering? 
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1.3. Forestil dig at du som medlem af RU/bestyrelse skulle være med til at vælge ny revisor. 
Hvilke overvejelser ville du gøre dig i den forbindelse? Hvordan ville du bære dig ad med at 
sammenligne forskellige revisionsfirmaer? Hvor ville du søge informationer henne? 

 

2. Kvalitetsforståelser 2.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  2.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere høj revisionskvalitet? 

  2.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan 
indikere lav revisionskvalitet? 

  2.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til 
at levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen 
igennem og vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning 
for kvaliteten af revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse 
forhold påvirker revisionen (positivt el. negativt) eller om forholdet 
indikerer høj eller lav revisionskvalitet? 

  2.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 

3. AQI'er - anvendelse 
og egenskaber 

  PCAOB og CAQ har for nogle år tilbage igangsat et projekt som bl.a. 
handler om at øge kvaliteten af revisionsydelser samt skabe mere 
fokus på emnet globalt. De opfordrer revisionsfirmaer til eksternt at 
kommunikere på udvalgte forhold som påvirker eller kan indikere 
noget om kvaliteten af de revisionsydelser de leverer, for på den 
måde at øge sammenligneligheden blandt revisionsfirmaer. 

  3.1. Hvilket kendskab har du til AQI'er og måling af revisionskvalitet? 
(hvis intet kendskab: giv evt. eksempler på specifikke AQI'er og 
måder de kan beregnes på) 

  3.2. Hvordan kan du forestille dig at AQI'er kan anvendes dette formål 
(at måle kval. af rev.ydelser)? 

  3.3. Hvad er værdien (for brugeren af AQI'erne) af at få disse 
informationer på firma- eller opgaveniveau? Ville det gøre en 
forskel for anvendeligheden at få AQI'er på opgaveniveau frem for 
firmaniveau? 

  3.4. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 

4. Konsekvenser ved 
rapportering 

4.1. Hvilke fordele kan du forestille dig der vil være for klienten/RU ved 
at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke forhold vedrørende 
den kvalitet de leverer på revisionsopgaver (AQI'er) til 
offentligheden? (- for regnskabsbruger?) 

  4.2. Hvilke ulemper kan du forestille dig der vil være for klienten/RU ved 
at revisionsfirmaer kommunikerer specifikke forhold vedrørende 
den kvalitet de leverer på revisionsopgaver til offentligheden? (RB?) 

  4.5. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for 
aktørerne? 
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2.6. Interviewguide til eksperter (E-1 og E-2) 

Tilsynsmyndighed (tidl. revisor) og brancheekspert med kendskab til AQI’er. 

Tema Nr. Spørgsmål 

Generelt   Vi gør opmærksom på at interviewet er fortroligt. Dine svar anvendes kun 
til brug for vores analyse og eventuelle citater i den endelige afhandling vil 
fremgå uden navns nævnelse (medminde andet er aftalt). 

    Er det OK for dig at vi optager interviewet til internt brug? 

Vores 
afhandling 

  

Til at starte med vil vi gerne fortælle dig lidt mere om vores afhandling og 
om hvilke spørgsmål vi forsøger at besvare: Vores projekt handler om 
hvordan man kan måle på kvaliteten af revisionsydelser. Vi forsøger at 
afdække konsekvenserne ved at revisor kommunikerer specifikke forhold 
vedrørende revisionskvalitet til offentligheden. Desuden undersøger vi 
hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet som forskellige aktører 
efterspørger. Vi har afgrænset os til at undersøge emnet ud fra revisors, 
regnskabsbrugers og klientens perspektiv. 

Professionel 
baggrund 

  
Hvad er dit erhverv? Hvor længe har du haft din nuværende stilling? 

      
    Arbejder du med PIE kunder til dagligt? 

1. AQI'er - 
anvendelse 
og 
egenskaber 

1.1. 
Vi ved jo at du har kendskab til AQI'er og måling af revisionskvalitet. Kan 
du prøve at uddybe hvad du ved om emnet og hvor meget du har 
beskæftiget dig med det i dit arbejde? 

  1.2. I hvor høj grad er AQI'er et brugbart værktøj til måling af revisionskvalitet? 
(Hvad evt. begrænsningerne?) 

  1.3. I hvor høj grad tror du at AQI'er vil kunne hjælpe til at dække en 
efterspørgsel i markedet? 

  1.4. Hvad er dit syn på anvendelsen af AQI'er i fremtiden? 

2. Kvalitets-
forståelser 

2.1. Hvad forstår du ved revisionskvalitet? (f.eks. compliance, 
veldokumenteret, fejlfri, værdiskabende mv.) 

  2.2. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere høj 
revisionskvalitet? 

  2.3. Kan du give et eksempel på et observerbart forhold som kan indikere lav 
revisionskvalitet? 

  2.4. Vi har udvalgt 15 forhold som kan indikere om revisor er i stand til at 
levere høj kvalitet i revisionen. Vi vil bede dig kigge listen igennem og 
vælge 4-6 forhold som du mener har størst betydning for kvaliteten af 
revisionen. Kan du sige noget om hvordan disse forhold påvirker revisionen 
(positivt el. negativt) eller om forholdet indikerer høj eller lav 
revisionskvalitet? 

  2.5. Kan du give et bud på hvordan de valgte forhold vil kunne 
måles/kvantificeres? 
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  2.6. Hvad er værdien (for regnskabsbruger) af at måle disse forhold på firma- 
eller opgaveniveau? 

3. 
Efterspørgsel 
på AQI'er 

  
Forestil dig at de primære potentielle brugere af AQI'er er regnskabsbruger 
(f.eks. kreditgiver/investor) og RU (klienten). 

  3.1. I hvilken sammenhæng og med hvilket formål tror du at disse aktører ville 
anvende AQI'er? (f.eks. til sammenligning af revisorer ved revisorvalg, til 
sammenligning af revisioner år efter år) 

  3.2. Hvilke informationer vedrørende revisionskvalitet tror du disse aktører vil 
efterspørge? 

  3.3. I hvor høj grad tror du AQI'er vil kunne bruges til at sammenligne 
revisionsfirmaer? 

4. 
Konsekvenser 
ved 
rapportering 

4.1. Hvilke fordele (ulemper) kan du forestille dig der vil være for 
klienten/regnskabsbruger ved at revisionsfirmaer kommunikerer 
specifikke forhold vedrørende den kvalitet de leverer på revisionsopgaver 
til offentligheden? 

  4.2. Hvilke konsekvenser kan du forestille dig at det vil få for 
revisor/revisionsfirmaet? Hvilke administrative byrder vil der være 
forbundet med at indsamle og rapportere oplysninger? 

  4.3. Hvilke andre konsekvenser kan du forestille dig der vil være for aktørerne? 

 

  



B-14 
 

3. Kvalitetsindikatorer (præsenteret for respondenter) 

Kvalitetsindikatorer 

1. Størrelsen på revisionsfirmaet 

2. Størrelsen på revisionshonoraret 

3. Hvorvidt revisionen er udført i overensstemmelse med gældende standarder (ISA'er) og anden 

     relevant lovgivning 

4. I hvor høj grad klienten, som følge af revisionen, har fået en bedre forståelse for egne finansielle 

     oplysninger, særligt risikofyldte områder mv. 

5. Korrektioner til regnskabet efter afgivet påtegning 

6. Kvaliteten af det reviderede regnskab 

7. Antal planlagte møder med revisionsudvalget/bestyrelsen i løbet af revisionen 
8. Revisors mulighed for at konsultere med specialister internt i revisionsfirmaet (f.eks. faglig         
afdeling, skatteafdeling mv.) 

9. Revisors kendskab til klienten 

10. Revisors erfaring inden for klientens branche 

11. Revisors evne og muligheder for at udøve professionel skepsis (faglige vurderinger) 

12. Antal undervisningstimer pr. revisor (intern uddannelsestimer såvel som eksterne kurser, 

       efteruddannelse mv.) 

13. I hvor høj grad revisionen er skræddersyet/tilpasset klientvirksomheden 

14. Antal år med erfaring som praktiserende revisor 

15. Negative konklusioner ifm. Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol 
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4. Oversigt over revisionsudvalgs begrundelser for valg af revisor 

Virksomhed Begrundelse Kriterier 

DSV A/S 

 
In its nomination of a new auditor, the Audit 
Committee has emphasised the following 
criteria: proactive approach to advisory and 
audit services, strong, global network, 
extensive experience with Danish publicly 
listed companies, competitive fees, efficient 
audit process, and competent and skilled 
auditors with experience in auditing 
consolidated financial statements. (referat 
generalforsamling 2017) 

• Proaktiv 

• Stærkt globalt netværk 

• Erfaring med danske 
børsnoteret selskaber 

• Konkurrencedygtig pris 

• Effektiv revisionsproces 

• Kompetente og dygtige 
revisorer, med erfaring i 
konsolideret regnskaber 

cBrain A/S 

I valg af revisionsfirma har følgende været 
lagt til grund: Pris, indsigt i branche, erfaring 
med mid- og small cap selskaber, evnen til at 
kunne præsentere regnskab og 
regnskabsforhold på en pædagogisk, 
overskuelig og let forståelig måde samt 
rettidighed. 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, 
at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab vælges som revisor 
med følgende begrundelse: attraktiv pris, 
indsigt i branchen og i særdeleshed cBrains 
forhold, erfaring ift segmentet, forståelse for 
den kommunikative side, erfaring for rettidig 
omhu og leverance, god 
værktøjsunderstøttelse af revisions- og 
dialogprocessen samt en attraktiv model 
med intensiveret dialog og sparring. (referat 
generalforsamling 2017) 

• Pris 

• Indsigt i Branche 

• Erfaring med mid-small cap 
selskaber 

• Rettidighed 

• Forståelse for den 
kommunikative side 

• god værktøjsundestøttelse af 
revisions- og dialogprocessen 

Carlsberg A/S 

Det blev besluttet at anbefale, at 
PricewaterhouseCoopers (PwC) vælges som 
revisor for koncernen, idet PwC var den 
kandidat, der bedst imødekom og opfyldte 
udvælgelseskriterierne fastsat i 
udbudsmaterialet, og samtidig besidder PwC 
de nødvendige og tilstrækkelige 
kvalifikationer og kompetencer. (Referat 
generalforsamling 2017) 

• Revisionsfirmaet skal besidde 
de nødvendige kvalifikationer 
og Kompetencer 
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Ambu A/S 

 
The audit committee has completed a tender 
process with emphasis on a number of 
selection criteria, including the audit firm’s 
global audit competences. Against this 
background, two candi- dates has been 
selected of which Ernst & Young Godkendt 
Revisionspartnerselskab (CVR no. 30700228) 
(”EY”) is recommended as new auditor given 
that the audit committee has assessed that 
EY will deliver the best combined service 
compared to the fixed selection criteria. 
(Referat generalforsamling 2017) 

• Firmaets globale kompetencer 

Totalbanken A/S 

Revisionsydelsen har været i udbud i 
overensstemmelse med revisorforordningen. 
Ved udbuddet har revisionsudvalget lagt 
vægt på en række kriterier, som 
kvalifikationer hos revisionsteam, herunder 
branchekendskab, viden og erfaring, og 
prisen for revisionsydelsen (Referat 
generalforsamling 2018)  

• Kvalifikationer 

• Branchekendskab 

• Viden og erfaring 

• Prisen 

Topdanmark A/S 

Dirigenten oplyste, at revisionsudvalget i 
udvælgelsesprocessen har lagt vægt på 
kriterierne: besiddelse af relevante 
kompetencer og erfaring med revision af 
forsikringsvirksomheder, effektiv 
revisionsproces med erfaring med 
samarbejde med intern revision, stor erfaring 
med børsnoterede danske selskaber samt 
konkurrencedygtigt honorar. 
Revisionsudvalget har på baggrund af en 
evaluering af de indkomne tilbud samt i lyset 
af disse kriterier indstillet Ernst & Young P/S 
til bestyrelsen, som sin præference for valg af 
ny revisor. (Referat generalforsamling 2018) 

• Relevante kompetencer og 
Brancheerfaring 

• Effektiv revisionsproces 

• Stor erfaring med 
børsnoterede selskaber 

• Konkurrencedygtigt honorar 

Royal Unibrew A/S 

The Company has completed a tender 
process regarding the Company’s audit 
services. The tender process was managed by 
the Board of Directors in its capacity of audit 
committee, and in connection herewith 
emphasis was primarily placed on the audit 
firm’s industry understanding. (Referat 
generalforsamling 2018) 

• Brancheerfaring 
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PARKEN Sport &  
Entertainment A/S 

Revisionsudvalget har i 
udvælgelsesprocessen for indstilling til valg af 
ny revisor lagt vægt på følgende kriterier: 
proaktiv i tilgang til revision og rådgivning, 
stor erfaring med børsnoterede danske 
selskaber, konkurrencedygtigt honorar, 
effektiv revisionsproces, samt kompetente og 
erfarne revisorer. (Referat generalforsamling 
2017) 

• Proaktiv  

• Erfaring med danske 
børsnoteret selskaber 

• Konkurrencedygtigt honorar 

• Effektiv revisionsproces 

• Kompetente og erfarne 
revisorer 

FL Schmidt A/S 

Revisionsudvalget har gennemført en 
udbudsproces, hvor der blev lagt vægt på 
revisionsfirmaets risikoforståelse, styrken og 
dybden af globale revisionskompetencer, 
industriforståelse og pris. Revisionsudvalget 
har på den baggrund udvalgt to kandidater, 
hvoraf Ernst & Young Godkendt 
Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 
28) (”Ernst & Young”) indstilles til valg, idet 
det vurderes, at Ernst & Young samlet set vil 
kunne levere den bedste ydelse i forhold til 
de udvalgte kriterier. (Referat 
generalforsamling 2017)  

• Risikoforståelse  

• Styrken og dybden af globale 
revisionskompetencer 

• Industriforståelse 
(brancheerfaring) 

• Pris 
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