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Abstract 

 

There is no doubt, that the world is changing and we are becoming more and more digitalized. 

Throughout all industries, we see a constant desire to effectivization and smarter ways to do 

our job. One way to do this, is by implementing the use of blockchain.  

The purpose of this master thesis is to investigate what impact the blockchain technology will 

have on the auditors work in the future. Firstly, we start out by explaining what the blockchain 

technology is and what it can be used for.  

There are many possibilities with this technology, as it basically makes it possible to transfer 

data from one block to another, with a high level of security. The interesting part for this thesis 

is the use of blockchain alongside the company’s ERP systems, because this will change the 

way an audit is performed in the future. If blockchain is used as a base when companies trade 

together, all transactions from that will automatically be verified and the same across 

companies, which will to some extend eliminate the need for an audit.  

The big question is, whether this will eliminate the need for auditors and make them 

unemployed, or it will open the doors for new tasks. We believe that it is inevitable that the 

knowledge and education of auditors will need to change to reflect the use of new 

technologies.  

After explaining how the technology works and what possibilities we see in using the 

technology, we have analysed on the expectations to this new technology, based on interviews 

performed with both auditors and Danish companies who has some kind of knowledge of 

blockchain. We believe that the expectations to the technology is an important factor when 

assessing whether this technology will change the future, because if the expectations to the 

technology is low and the general attitude is negative towards implementing the technology, 

we would most likely see that the technology would be dismissed and forgotten.  

The thesis closes with a conclusion on how the future will look for Danish auditors if this 

technology is implemented in Denmark.  
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Indledning 

 

Digitaliseringen og nye teknologier giver nye muligheder for borger, virksomheder og 

samfundet til at opnå øget velstand, forbedret livskvalitet og en mere bæredygtig udvikling1. 

Dette lyder rigtig godt, men kræver en høj grad af omstillingsparathed og fokus på at udnytte 

de muligheder som teknologien tilbyder. 

Vi befinder os i dag i den fjerde industrielle revolution og Danmark er et af de lande i EU som 

har gået i front for implementering og investering i digitaliseringen. Især i den offentlige sektor 

har Danmark udnyttet mulighederne mere end i andre EU lande. 

 

 

Figur 1: indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund, Strategi for Danmarks 

digitale vækst, januar 2018, Erhvervsministeriet 

 

Det er vigtigt at Danmark holder momentum på den teknologiske udvikling, da hastigheden for 

hvor hurtigt vi omstiller os er afgørende for, om vi kan udnytte de muligheder som 

digitaliseringen tilbyder, herunder mulighederne for at skabe konkurrencedygtige produktions- 

og serviceydelser, som hurtigere end tidligere kan markedsføres og sælges globalt. 

                                                             

1 https://em.dk/media/9698/digitalt_vaekstpanel_web.pdf 

https://em.dk/media/9698/digitalt_vaekstpanel_web.pdf
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Samtidig med at den digitale udvikling stormer frem, vil flere virksomheder tilpasse sig 

udviklingen og dette stiller krav til revisorerne, hvis de fortsat ønsker at være 

virksomhedernes foretrukne rådgivere. Der har derfor i de seneste år været stor interesse fra 

revisionsbranchens side for at undersøge resultaterne af den teknologiske udvikling i de 

daglige forretningsgange, både for at effektivisere revisionsprocesserne, men også for at 

kunne rådgive kunderne om deres fremtidige færden i den digitale transformation. 

Grundet den store interesse for den digitale udvikling har vi i vores afhandling valgt at 

fokusere på hvordan den teknologiske udvikling kan påvirke revisors arbejde i fremtiden især 

ved brug af blockchain teknologi. 

 

Målgruppe og formål med afhandlingen 

 

Formålet med denne afhandling er at give både studerende og uddannelsesinstitutioner, men 

også revisorer og dansk erhvervsliv, et billede af de udfordringer og ændringer som vi står 

overfor, hvis blockchainteknologien bliver implementeret i danske virksomheder.  

Vil vi give et indblik i hvad blockchainteknologien er og hvad den kan bruges til.  

I forhold til uddannelsesinstitutionerne, er formålet med afhandlingen at give et indblik i, 

hvilke krav den nye teknologi og brugen heraf, stiller til uddannelsernes indhold, for at kunne 

klæde de studerende ordentligt på til et arbejdsliv efter uddannelsen. Der er ingen tvivl om, at 

det er vigtigt, at de studerende får en forståelse for hvad blockchainteknologien er og hvordan 

den kan bruges i de danske virksomheder, men også hvordan revisorer kan rådgive 

virksomhederne om brugen heraf. Det er derfor vigtigt at revisorerne får en forståelse for 

hvordan teknologien fungerer og hvilke fordele og ulemper der er ved brugen heraf.  

Særligt henvendt til revisionsbranchen, er formålet at give et indblik i hvordan 

blockchainteknologien kan anvendes i de danske virksomheder, samt hvilken påvirkning 

anvendelse af teknologien vil have på revisors arbejde. Revisorer har altid været vant til en 

stor risiko for besvigelser og behovet for bilagsrevision, men hvis en dansk virksomhed 

opbygger et finanssystem baseret på blockchainteknologien, vil en stor del af de almindelige 

risici i virksomheden blive elimineret og revisors arbejde vil derfor blive påvirket. Revisor vil 

stå overfor en stor ændring af deres arbejdsopgaver, og denne afhandling vil forsøge at give et 

indblik i hvordan revisor bliver klar til denne ændring.  

Det er vigtigt at bemærke, at blockchainteknologien fortsat er på et meget spædt stadie i det 

danske erhvervsliv, så denne afhandling vil tage udgangspunkt i den viden der er om 
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teknologien på nuværende tidspunkt for så vidt angår både teori, men også de interviewede 

respondenters viden og forventninger til teknologien.  

 

Problemstilling 

 

I takt med at vores samfund bliver mere og mere teknologisk, vinder blockchainteknologien 

frem, og der er derfor flere og flere virksomheder som viser interesse for at anvende 

teknologien i deres forretning. Vi vurderer derfor, at det er relevant at undersøge hvordan 

denne teknologi fungerer samt hvilke anvendelsesmuligheder der er. Hvis teknologien bliver 

implementeret i de danske virksomheder, og man dermed ændrer måden at foretage digitale 

registreringer på, vil det helt naturligt også rykke på den måde revisor udfører sit arbejde, 

hvorfor det er relevant at kigge på hvorvidt dette vil påvirke revisors arbejde fremadrettet. 

 

Problemformulering 

 

På baggrund af ovenstående problemstilling, er undersøgelsesspørgsmålet for denne 

afhandling følgende:  

Vi ønsker at undersøge hvorledes blockchainteknologien fungerer, samt hvordan den kan 

påvirke revisors rolle og revisionens udførelse i fremtiden 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering er der opstillet en række 

undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvad er blockchain og hvordan fungerer teknologien? 

• I hvilke tilfælde er det optimalt at anvende blockchainteknologien? 

• Hvordan skal revisor forholde sig til brugen af blockchain?  

• Hvordan påvirkes revisionsprocessen hvis blockchainteknologien anvendes? 

 

  



Page 8 of 330 

 

Afgrænsning 

 

I forbindelse med vores indledende research og dataindsamling, er vi stødt på flere spændende 

problemstillinger i forhold til den teknologiske udvikling. Og det er også helt sikker, at den 

digitale udvikling ikke udelukkende skyldes blockchain og brugen heraf, men ligeledes øvrige 

teknologier. I denne afhandling har vi dog valgt at afgrænse os fra andre teknologier end 

blockchain og softwarerobotter. De øvrige teknologier medtages kun i det omfang at de 

underbygger forståelsen af blockchain, men den centrale del af denne afhandling er 

blockchainteknologien.  

Ligeledes afgrænses der fra bitcoin og kryptovaluta generelt, herunder også brugen internt i 

virksomheder, ligesom vi heller ikke vurderer den regnskabsmæssige og skattemæssige 

behandling heraf, da vi ikke mener at dette er relevant for afhandlingens formål og 

undersøgelsesspørgsmål.  

Selvom blockchainteknologien blev opfundet som et led i indførslen af bitcoin, mener vi ikke at 

de to ting hænger så tæt sammen, at man ikke kan undersøge brugen af blockchain og 

konsekvenserne heraf, uden at inddrage bitcoin, hvorfor vi afgrænser os fra alt omkring bitcoin 

og kryptovaluta.  

I denne afhandling vil vi ligeledes komme ind på eksempler der skal vise hvad blockchain kan 

anvendes til, for at understøtte forståelsen af hvilke konsekvenser anvendelse af teknologien 

kan have, men vi vil ikke komme yderligere ind på hvordan teknologien kan implementeres i 

virksomhederne og det praktiske bag denne proces, hvorfor vi har valgt at afgrænse os fra de 

udfordringer implementeringsfasen kan byde på.  

Til sidst har vi valgt at afgrænse os fra de miljømæssige påvirkninger der er forbundet med 

behandlingen af store datamængder, og som der dermed også kan være forbundet med 

brugen af store blockchainbaserede netværk, da vi ikke mener at dette er relevant for at 

kunne svare på afhandlingens undersøgelsesspørgsmål.  
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Opgavestruktur 

 

Denne opgave er inddelt i fem afsnit. Det første afsnit er den indledende del, som indeholder 

vores problemformulering samt problemstilling, hvor vi forsøger at beskrive hvilket problem vi 

ønsker at belyse og baggrunden for hvorfor vi mener det er et vigtigt emne. Derudover er det 

også i den indledende del vi forsøger at beskrive hvilke områder og problemstillinger vi 

afgrænser os fra i vores besvarelse, samt hvilken metode og undersøgelsesdesign vi har 

anvendt for at kunne besvare problemstillingen.  

I det andet afsnit beskrives der hvad blockchainteknologien er samt hvordan den kan 

anvendes, for at give læseren en forståelse for hvordan teknologien fungerer samt hvilke 

anvendelsesmuligheder der er i det danske erhvervsliv. Der vil i dette afsnit også blive 

beskrevet hvordan teknologien anvendes i dag samt hvilke ulemper der er forbundet med 

brugen heraf. Dette har til formål at give læseren et indblik i hvor udbredt teknologien er og 

hvilke udfordringer der er forbundet med brugen af blockchain.   

Tredje afsnit indeholder en beskrivelse af den fremtidige rolle som revisor forventes at skulle 

have, hvis denne teknologi bliver en udbredt del af dansk erhvervsliv. Udover revisors rolle, vil 

det i dette afsnit også blive belyst hvordan det sikres at revisor har den nødvendige viden om 

teknologien for at kunne udføre deres arbejde i fremtiden samt hvilke udfordringer der kan 

være for revisor i fremtiden, set i forhold til hvilke reguleringer der er for revisors handlinger 

på nuværende tidspunkt.  

Fjerde afsnit indeholder et opstillet eksempel som beskriver revisionsprocessen samt en 

analyse og gennemgang af vores udførte interviews, for til slut i femte og sidste afsnit af 

opgaven, at kunne komme med en konklusion og den endelige besvarelse på vores 

problemstilling.  

Opgavens struktur er gengivet i nedenstående læsevejledning.  
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Figur 2: Læsevejledning der viser afhandlingens samlede opbygning 

 

  

Indledning og 
metode

•Det første afsnit giver en forståelse for valg af problemformulering samt en 
beskrivelse af hvordan vi vil besvare vores undersøgelsesspørgsmål

Teknisk afsnit

•Andet afsnit skal give læseren en forståelse hvor hvad 
blockchainteknologien er og hvilke anvendelsesmuligheder der er

Revisors rolle

•Formålet med dette afsnit er at give en beskrivelse af hvad vi forventer at 
revisors rolle vil være i fremtiden

Analyse

•Afsnittet byder på et eksempel og en analyse hvor de udførte interviews 
inddrages

Konklusion og 
perspektivering

•Afhandlingen rundes af med en konklusion der besvarer vores 
undersøgelsesspørgsmål, samt en perspektivering.
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Metode 

 

I de følgende afsnit, vil vi angive vores tilgang til afhandlingen i form af den anvendte metode, 

videnskabsteori og empiriindsamling. Vores metoder er anvendt for at afdække og besvare 

vores problemformulering og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål bedst muligt. 

Afhandlingen er udarbejdet med en indledende teoretisk gennemgang af hvad blockchain er og 

hvilke anvendelsesmuligheder der kan være samt en teoretisk gennemgang af revisors 

fremtidige rolle ved brug af digitale transformationer, herunder blockchain. De teoretiske afsnit 

danner grundlag for forståelsen til vores analyse som indeholder en praktisk gennemgang af 

revisionsprocessen med og uden brugen af blockchain og tilhørende teknologiske systemer 

samt en gennemgang af vores interviews med relevante respondenter til brug for besvarelse af 

vores undersøgelsesspørgsmål. 

For gennemgang af den teoretiske del anvendes en større mængde af faglige rapporter og 

udgivelser som understøttes af vores interviews. Undersøgelserne af henholdsvis revisors 

nuværende arbejdsopgaver og forventede fremtidige arbejdsopgaver udformes både ud fra 

skolebøger, praktisk erfaring og interviews. 

I den anden del af afhandlingen, har vi vores praktiske eksempler til optimering ved brug af 

blockchain, her er gennemgangen foretaget med udgangspunkt i den teoretiske del og lærte 

revisionshandlinger fra studiet med udgangspunkt i lærebøger. Den anden del af analysen 

omhandler respondenternes forventninger til brugen af blockchain.  

Det er væsentligt for afhandlingens forståelse at vise anvendelsesmulighederne for revisorer 

ved brug af blockchain og respondenternes holdninger til den forventede fremtidige brug af 

blockchain for at sikre at der er sammenhæng mellem mulighederne og den forventede 

anvendelse. 

For at kunne besvare problemformuleringen og de underliggende undersøgelsesspørgsmål, er 

der anvendt primære data som er suppleret med sekundær data for at understøtte teorier. 

Dataindsamlingen til brug for afhandlingen er foregået fra afhandlingens begyndelse frem til 

starten af maj 2019. Eventuelle ændringer eller anden relevant dokumentation som måtte 

være kommet efterfølgende er ikke inkluderet i afhandlingen.    

I afhandlingen bruges der primært induktive fremgangsmåder og til dels deduktive 

fremgangsmåder for at kunne producere passende viden om emnet til at kunne udarbejde en 

konklusion og besvare problemformuleringen på en tilfredsstillende måde. Det er svært at 
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skelne den induktive og deduktive fremgangsmåde fra hinanden, da de er flettet sammen i 

undersøgelsesprocessen. 

Induktion angiver fremgangsmåden hvorpå der kan tages udgangspunkt i en enkelt handling 

og dermed slutte sig til en generel holdning/lovmæssighed. Deduktiv angiver fremgangsmåden 

hvorpå der drages udgangspunkt i generelle principper og drager konklusioner om enkelte 

hændelser2.  

I afhandlingen tages der primært udgangspunkt i empirien og data, især i form af interviews af 

relevante respondenter, for at kunne udlede hypoteser i form af hvordan blockchain kan have 

indflydelse på revisors fremtidige arbejde. 

 

Dataindsamling 

 

Data kan indsamles efter to overordnede kriterier; kvantitative og kvalitative data og primære 

og sekundære data, som vi vil uddybe nærmere nedenfor. 

Kvantitative data er defineret ved at være repræsenteret ved tal mens kvalitative data er 

defineret som alt andet end tal.3 Kvantitative data kan eksempelvis være det antal personer 

der vil anvende en blockchain, hvis de blev spurgt i en undersøgelse, hvor kvalitative data kan 

være transskriberet interviews. Det betyder at når der arbejdes med kvantitative og kvalitative 

data, handler det om hvordan data analyseres og fortolkes. 

Primære eller sekundære data vedrører undersøgernes medvirken ved indsamlingen af data. 

Det vil sige, at hvis det er os selv som har indsamlet dataene, for eksempel ved afholdelse af 

interviews er der tale om primære data og er der tale om data som er indsamlet af andre, for 

eksempel professorer, forskere, datateknikere osv., er der tale om sekundære data.4   

Vi har i afhandlingen anvendt primære data i form af vores interviews og sekundære data i 

form af offentlige tilgængelige artikler, udgivelser og lærebøger. 

Et underkriterium ved de primære data er om undersøgelsesenheden har været udsat for en 

tilsigtet stimuluspåvirkning. Stimuluspåvirkning er når noget afføder en reaktion.5 Det vil sige, 

at når vi for eksempel stiller et spørgsmål til en respondent og det afføder en reaktion, her i 

form af et svar fra respondenten, kaldes dette for stimulusdatum. Alle andre data kan 

                                                             

2 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 31 
3 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 25 
4 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 137 
5 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 137 
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defineres som ikke-stimulidata. Et ikke-stimulusdatum kan for eksempel være kvantitative 

observationsteknikker.   

Stimulusteknikker omfatter teknikker til indsamling af data via spørgeteknikker, projektive 

teknikker og psykologiske test. Ikke-stimulusteknikker omfatter observationsteknikker og 

indirekte teknikker. 

Da vi i opgaven kun har anvendt spørgeteknikker, har vi valgt ikke at komme nærmere ind på 

de øvrige teknikker. Anvendelse af spørgeteknikker er uddybet i afsnittet om empiri. 

Til brug for indsamling af sekundære data skelnes der mellem tre typer af data. Procesdata, 

registerdata og forskningsdata.6 

Procesdata er de data som produceres i tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet og 

organisationerne. Der er i afhandlingen anvendt procesdata i form af relevante artikler. 

Registerdata er de data der etableres i forbindelse med registrering og styring og der er i 

afhandlingen ikke anvendt registerdata. Forskningsdata er de data som er indsamlet af 

forskere. Der er i afhandlingen anvendt forskerdata i form af faglige rapporter og udgivelser, 

såsom Digital Transformation fra FSR – danske revisorer. 

 

Empiri og undersøgelsesdesign 

 

Afhandling er primært en analyse af hvordan det danske erhvervsliv samt de danske revisorer 

forudser at implementeringen af blockchain vil påvirke revisors rolle i fremtiden. Afhandlingen 

er dermed en meget holdningsbestemt opgave, hvorfor der i opgaven udelukkende vil blive 

anvendt kvalitative data, og dermed ikke kvantitative data.  

De empiriske data anvendt i opgaven er de erfaringer og observationer vi har gjort os under 

vores interviews. Da opgaven som nævnt ovenfor er en analyse af holdningen til 

blockchainteknologien blandt både erhvervslivet og revisorer, er det fundet relevant at vælge 

interviews frem for spørgeskemaer. Vi har ligeledes vurderet, at for at få fyldestgørende svar 

på spørgeskemaer, ville det være nødvendigt at finde virksomheder som allerede anvendte 

blockchainteknologien i deres forretning hvilket ikke har været muligt at finde.  

Vi har som tidligere nævnt, valgt at undersøge vores problemstilling ved hjælp af kvalitative 

data samt primære og sekundære data.  

                                                             

6 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 144 
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I forhold til vores kvalitative data, har vi valgt at fokusere på personlige interviews.  

Der findes fire overordnede former for personlige interviews som består af åbne interviews, det 

delvist strukturerede interview, fokusgruppeinterviewet og det standardiserede interview.7 

Da vi i afhandlingen har valgt at anvende strukturerede interview, vil vi ikke komme nærmere 

ind på de øvrige former. 

Det delvist strukturerede interview er typisk struktureret og udformet i stikord og man har 

som udgangspunkt en teoretisk og praktisk viden om det fænomen som man ønsker at 

undersøge.8 

Da afhandlingen handler om forventninger til revisors arbejde i fremtiden, har det været 

vigtigt for os at vores population er repræsentativ for totalpopulationen, som er alle revisorer 

og virksomheder i Danmark. Udvælgelsen af vores population er derfor foretaget ved inferens, 

hvor vi ved hjælp af en lille population udtaler os om den generelle holdning hos 

totalpopulationen.9 Vi har derfor valgt at afholde interviews med revisorer fra Big Four, FSR – 

danske revisorer, Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv samt enkelte danske virksomheder som 

alle har arbejdet med, eller har en grundlæggende forståelse af brugen af blockchain. Vi mener 

dermed at vi får afdækket både erhvervslivet og revisorerne samt de pågældende gruppers 

interesseorganisationer. Sidstnævnte er taget med for at kunne analysere på den overordnede 

holdning til teknologien, samt hvordan disse interesseorganisationer forholder sig til de 

udfordringer teknologien medfører for deres medlemmer.  

Udover at sikre den rigtige population for undersøgelsen, har vi forsøgt at afholde alle vores 

interviews indenfor samme tidsramme, for at sikre at svarene alle sammen kan henføres til 

den samme tidshorisont samt udviklingsfase af teknologien.  

Vores interviews er som tidligere nævnt alle bygget op som delvist strukturerede interviews, 

da vi inden vores interviews havde tilegnet os en del viden om området, men samtidig havde 

brug for nye synspunkter til området. Alle vores interviews har derfor taget udgangspunkt i de 

samme spørgsmål – dog med en enkelt forskel imellem spørgsmål til virksomheder der 

arbejder med blockchain og revisorer – men med plads til at fravige fra spørgsmålene og 

rækkefølgen heraf. Alle interviews blev optaget og er efterfølgende renskrevet og vedlagt 

opgaven som bilag. Dette har gjort det muligt for os at anvende direkte citater fra de udførte 

interviews, hvor vi har fundet det relevant i opgaven.  

                                                             

7 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 152-156 
8 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 155 
9 Andersen, Ib (2013). Den skinbarlige virkelighed- s. 151 
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Det teoretiske grundlag i opgaven bygger primært på data internettet i form af artikler og 

blogs, men også i mindre grad data fundet i bøger. Vores artikler fra internettet stammer 

primært fra tidsskrifter med fagligt indhold, men også fra almindelige nyhedskanaler. Udover 

artikler har vi som nævnt også anvendt viden fra blogs. Det meste viden omkring blockchain 

og hvordan teknologien fungerer findes på blogs rundt om på internettet, netop fordi dette er 

en teknologi der er ny og moderne. Internettet er en nødvendig kilde sammenlignet med 

bøger, da internettet gengiver en nutidig fortælling om den aktuelle udvikling, uden den 

forsinkelse man kan opleve fra bøger, da disse som regel er skrevet lang tid i forvejen. Vi har 

derfor fundet det mest relevant at anvende internettet som primær kilde, da det er vigtigt i 

opgaven at gengive den nyeste udvikling for at give et nutidsbillede af hvordan blockchain 

anvendes i dag samt hvilke fordele og udfordringer der er ved brugen heraf. Teknologien 

ændrer sig hver dag og det gør brugen heraf dermed også.   

Det er vigtigt i forbindelse med anvendelse af data, at man vurderer validiteten af denne data. 

Det er derfor vigtigt at kontrollere, at den data man anvender er relevant og gyldig, hvorfor vi 

har udført kildekritik af alle kilder, for at sikre at de fakta vi gengiver er relevante og 

retvisende. Det er altså vigtigt kun at anvende data som er relevante i forhold til opgavens 

formål og problemstilling. Teknologien er fortsat så ny, at der ikke er mangeårige erfaringer 

med brugen heraf, hvorfor det har været svært at analysere på allerede implementerede og 

færdigudviklede løsninger. Det er vores vurdering, at de anvendte kilder alle er valide. Vi har 

kontrolleret at indholdet samt de respektive kilder anvendes flere steder indenfor dette emne 

og det er derfor vores opfattelse, at de gengivne data er konsistente på tværs af kilder 

indenfor dette emne.  

For at kunne besvare på opgavens problemstilling, rundes der af med en analyse der samler 

den teoretiske del med vores empiriske data fra interviews. Det er denne analyse der kommer 

til at danne grundlag for vores konklusion på denne afhandling. 
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Hvad er Blockchain 

 

For at kunne belyse opgavens problemstilling, er det nødvendigt at få en forståelse for hvad 

blockchain er, hvordan teknologien fungerer og hvad teknologien kan anvendes til, for på den 

baggrund at kunne analysere på den eventuelle påvirkning, som brugen af denne teknologi vil 

have på revisors arbejde i fremtiden.  

 

Begrebsliste/definitionsliste 

 

For at give den bedst mulige forståelse af blockchainteknologien, vil vi kort gennemgå nogle 

begreber og definitioner, som vurderes nødvendige for at forstå opgavens indhold.  

Begreberne vil blive brugt og beskrevet igennem hele afhandlingen, og nedenstående 

gennemgang er derfor tænkt som et opslagsværk til læseren. 

• Distributed Ledger Technology (DLT) er en database der er distribueret, den er decentral, 

den er delt og den er replikeret blandt alle deltagerne i netværket, som kan være både 

offentlig eller privat, være åbne eller lukkede og dermed være med og uden brug for 

tilladelser til at tilgå databasenetværket og kan være drevet både med og uden digitale 

valutaer.  

 

• Peer-to-peer (P2P) netværk er en distribueret applikationsarkitektur der deler opgaver 

mellem ligemænd. Dette kan være alt fra et netværk mellem venner, kollegaer, 

forretningsforbindelser mv. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Model der viser et P2P netværk. Modellen er fundet hos NJORD Lawfirm - 

https://www.njordlaw.com/da/download-og-fildeling-af-film/sporgsmal-og-svar-vedrorende-

ulovlig-fildeling-og-download/ 
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• En blok er en samling af data som er forbundet med kryptografi. Hver blok indeholder 

typisk en kryptografisk kode med en henvisning til den tidligere blok og har både 

tidsstempel og transaktioner.  

 

• Decentralt netværk består i at flere parter bidrager med computerkraft til 

blockchainsystemer. Det betyder at informationerne kan ligge på millioner af computere 

på samme tid. Det decentrale system gør, at alle computere med adgang til blockchainen 

løbende gennemgår blockchainen og dermed ville opdage, hvis der skulle være forsøg på 

ændring heri. I et decentralt netværk er der ikke en leder der bestemmer over netværket, 

men alle medlemmer kan agere på lige fod med hinanden. Alle medlemmer kan derfor 

tilgå alle transaktioner og se transaktionssporet og godkende nye transaktioner. 

 

• Centralt netværk betyder at der er en leder der bestemmer over de andre medlemmer af 

netværket. Her er det kun udvalgte medlemmer der kan se transaktionssporet og 

godkende nye transaktioner.  

 

 

 

Figur 4: Viser forskellen mellem et centralt netværk, et decentralt netværk og et distribueret 

netværk. Modellen er fundet på; https://www.oodlestechnologies.com/blogs/The-Blockchain-

and-Decentralized-Consensus 

 

 

• En åben blockchain kendes også som en public, offentlig og permission-less blockchain, 

hvilket betyder at alle kan deltage  

 

• En lukket blockchain kendes ved at være privat og man skal godkendes for at være en 

del af netværket, da der skal være enighed om hvem der kan deltage heri. 
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• Replikeret betyder at alle data er ens hos alle deltagere. Når data er replikeret er det 

’duplikeret’ og de data deltagerne har tilgængeligt, er dermed ens på tværs af hele 

netværket 

 

• Kryptografi vil sige, at man anvender forskellige metoder indenfor kryptering af data. Når 

data er krypteret er data ulæseligt for de deltagere der ikke har den korrekte ’nøgle’ til 

at låse data op og dermed gøre data læselige igen. 

 

• Et ’Hash’ er et såkaldt digitalt fingeraftryk. Det er altså et fingeraftryk af den forrige blok 

i en kæde, hvormed den næste blok altid vil referere til foregående blok og dermed er 

det ikke muligt at ændre i tidligere blokke.  

 

• Merkle tree er et hierarki af hashes. I bunden af et merkle tree har man ’leaf nodes’ som 

er blokke af data. Over disse er der et hash af hver node og disse hashes’ samles i et 

hash ovenover som til sidst samles i et top hash10. Hver blok i en blockchain kan indeholde 

tusinder af transaktioner, så det kan være svært at finde en specifik transaktion, men 

ved at bruge et merkle tree, kan man nemmere finde frem til en transaktion ved at følge 

de forskellige hashes, da de indeholder referencer til de transaktioner der hører til dette 

hash (se illustrationen nedenfor)  

 

 

                                                             

10 https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/#What_is_a_Merkle_Tree 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/#What_is_a_Merkle_Tree
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Figur 5: https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/#What_is_a_Merkle_Tree 

 

• Konsensus er den metode der er anvendt i en blockchain som gør at medlemmerne kan 

blive enige. I en blockchain er der ikke nogen leder som sidder og træffer beslutningerne, 

så den eneste måde en beslutning kan træffes i en blockchain, er ved at opnå konsensus 

ved hjælp af en såkaldt ’konsensus mekanisme’. 

  

• Konsensus mekanisme har flere formål. Det første er at mekanismen skal sikre at alle 

noder er synkroniserede og enige om hvilke transaktioner der er verificerede og skal 

tilføjes til kæden. Alle medlemmerne af blockchainen skal arbejde mod et fælles mål og 

de kan ikke sætte deres egne individuelle behov foran det fælles behov for gruppen. Alle 

medlemmers stemmer vægter lige højt i gruppen og i en konsensus mekanisme skal alle 

medlemmer deltage i processen11.  

 

• Konsensus protokollen er et sæt af regler der beskriver hvordan der skal kommunikeres 

på tværs af medlemmerne. Formålet er at sikre, at alle noder er fuldt synkroniseret, 

samtidig med at tingene bliver gjort på en måde som alle er enige om.   

 

• Node er navnet på hvert medlem af netværket, og hvert medlem er indehaver af en kæde 

af blokke som i sin helhed indeholder data om en hel transaktion.  

 

                                                             

11 https://blockgeeks.com/guides/blockchain-consensus/ 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/#What_is_a_Merkle_Tree
https://blockgeeks.com/guides/blockchain-consensus/
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• Smart contract er meget simpelt forklaret en digital kontrakt. Når man samler en kontrakt 

og blockchain i en mekanisme, får man en smart contract. En smart contract indeholder 

på lige fod med ’almindelige’ kontrakter nogle betingelser, men når kontrakten er oprettet 

i en blockchain, hjælper denne blockchain med at opretholde disse betingelser12.  

 

 

Figur 6: En forklaring af hvordan en smart contract virker. Billede fundet på blockgeeks.com; 

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/ 

 

En blockchain er derfor bare en ny måde at udnytte eksisterende teknologier på. Denne 

udnyttelse af teknologier har vi i denne afhandling valgt at undersøge nærmere set med en 

revisors perspektiv. 

 

  

                                                             

12 https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/ 

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
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Beskrivelse af blockchainteknologien 

 

Når ordet blockchain bliver nævnt, afledes de flestes tanker oftest på kryptovaluta og bitcoins, 

men bitcoins er i virkeligheden kun en afledning af en blockchain og kun i en begrænset form. 

Blockchain blev opfundet som løsningen på et specifikt problem af en person eller en gruppe af 

personer under pseudonymet Satoshi Nakamoto.13  Nogle mennesker ønskede at skabe deres 

egen digitale valuta som kunne handles uafhængigt af stater, banker mv. hvorfor det krævede 

et decentralt netværk som gav alle parter en vis form for sikkerhed uden behovet for at 

inddrage en tredje part, eksemplvis en bank.14 Blockchainteknologien har sidenhen fået sit 

navn fra den første Bitcoin løsning, da den anvendte et system ved navn Block Chain.15 

Sammenhængen mellem Bitcoin og blockchainteknologien er derfor svær at komme udenom, 

men ikke desto mindre er det to forskellige ting.  

En blockchain er kort fortalt et distribueret system der gør det muligt for deltagerne i et digitalt 

netværk at vedligeholde en database/datamængde. Blockchainteknologien forbindes ofte 

med ’Distributed Ledger Technology’, men det er ikke kun 2 sider af samme sag. En blockchain 

er altid en form for distributed ledger, men en distributed ledger består ikke altid af en kæde 

af sikre blokke16, så det er ikke i alle tilfælde det samme.  

Hvis man skal prøve at visualisere hvad en blockchain er, så er det en kæde af blokke som alle 

indeholder en form for information. Blokkene i netværket er kryptografisk forbundet og hver 

enkelt blok har en henvisning til den foregående blok, et tidsstempel samt resultatet af en eller 

flere transaktioner. Hver blok i kæden er unik og det er ikke muligt at indtaste data i en blok 

uden samtidig at sætte sit stempel på den blok – det er derfor altid muligt at finde tilbage til 

den part der har dannet blokken. En blockchain kan i teorien ses som en transparent liste over 

transaktioner mellem parter – en form for åbent regnskab. Når en transaktion dannes i en 

blockchain sker det ved, at en person anmoder om en transaktion og denne transaktion sendes 

til et peer-to-peer netværk hvor transaktionen valideres og sammenlægges med andre 

transaktioner, hvorved en ny blok dannes i kæden.  

                                                             

13 https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ 
14 http://www.blogchain.dk/2016/12/05/blockchain-et-loesning-paa-et-meget-specifikt-problem/ 
15 https://www.evry.com/globalassets/insight/bank2020/bank-2020---blockchain-powering-the-internet-of-value---
whitepaper.pdf 
16 https://towardsdatascience.com/the-difference-between-blockchains-distributed-ledger-technology-42715a0fa92 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
http://www.blogchain.dk/2016/12/05/blockchain-et-loesning-paa-et-meget-specifikt-problem/
https://www.evry.com/globalassets/insight/bank2020/bank-2020---blockchain-powering-the-internet-of-value---whitepaper.pdf
https://www.evry.com/globalassets/insight/bank2020/bank-2020---blockchain-powering-the-internet-of-value---whitepaper.pdf
https://towardsdatascience.com/the-difference-between-blockchains-distributed-ledger-technology-42715a0fa92
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Figur 7: https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ 

 

En af de vigtigste egenskaber ved en blockchain er, at alle med en internetforbindelse i teorien 

kan være parter i en blockchain. Det kræver altså ikke nogen centrale servere, men 

administreres af et P2P-netværk, det vil sige forbundne computere uden et egentligt centrum. 

Hver computer overholder en protokol for validering af nye blokke, hvilket sikrer en ekstrem 

høj sikkerhed. Når en transaktion først er registreret i en blok, ville ændringer kun kunne 

gennemføres ved også at ændre alle efterfølgende blokke i samarbejde med hovedparten af 

det netværk, som driver den givne blockchain, da en ændring til en eksisterende blok vil 

kræve at der indsættes en ny blok og henvisningen i de efterfølgende blokke vil da skulle laves 

om.  

Da en kæde af blokke ofte indeholder tusinder – måske endda millioner – af transaktioner som 

findes på det samme antal af computere rundt om i verden, vil en ændring i en af disse 

transaktioner kræve, at der foretages ændringer i alle andre transaktioner på alle andre 

computere, hvorfor dette ville kræve at der er fuld enighed om at ændre blokken i netværket. 

Hvis for eksempel en faktura skulle forfalskes eller ændres med tilbagevirkende kraft, ville den 

i netværket, der bliver påvirket, opdage det med det samme.  

En blok indeholder tre dele; information om den handel/overførsel af data der har fundet sted, 

en unik kryptografisk kode og den foregående bloks unikke kode, hvormed der dannes en 

kæde af blokke. 



Page 23 of 330 

 

Et meget simplificeret eksempel på en blockchain kunne være et billetsystem. I den situation 

vil der være to parter i kæden – køberen og sælgeren. Her vil hver billet udgøre en blok i 

kæden og hele kæden vil være et register over alle billetter der er solgt af sælgeren.  

 

Teknologien bag  

 

I takt med at vores samfund bliver mere og mere teknologisk, vinder blockchainteknologien 

frem og der er derfor flere og flere virksomheder som viser interesse overfor at anvende 

teknologien i deres forretning. Det er derfor yderst relevant at undersøge, hvorvidt dette vil 

påvirke revisors arbejde fremadrettet. 

Som tidligere beskrevet, er blockchainteknologien et distribueret system, der gør det muligt 

for deltagere i et digitalt netværk i fællesskab at vedligeholde en distribueret database. Denne 

teknologi kaldes en ledger og blockchain teknologien kaldes derfor også tit for Distributed 

Ledger Technology (DLT). Her er det dog vigtigt at bemærke, som også nævnt tidligere i 

afhandlingen, at en blockchain altid er en distributed ledger, men at en distributed ledger godt 

kan være bygget på andet end blockchainteknologien. Ved at databasen er distribueret blandt 

deltagerne i netværket, har alle deltagere en fuld kopi af databasen. På den måde kan alle 

følge med i realtime, og dermed følge hvad der foregår, hvad der opdateres og hele tiden 

holde track med alle de ændringer som kommer over tid. Når en ændring tilføjes til 

blockchainen er dette en validering af ændringen. 

Der kan kun tilføjes i databasen. Det vil sige, at det ikke er muligt at slette tidligere blokke, så 

hvis man ønsker at ændre noget på transaktionen, skal den tillægges som en ny blok. Dette 

system gør at man altid kan følge alle transaktioner også når det er for at rette eventuelle fejl. 

Der skal derfor være konsensus blandt deltagerne om, hvilken version af databasen de 

betragter som den gyldige. 

Immutabiliteten/uforanderligheden er med til at sikre, at den enkelte deltager kan føle sig 

sikker på, at data ikke kan annulleres eller ændres, hvis der først er opnået konsensus om den 

i netværket og den dermed er tilføjet til blockchainen. Alle deltagerne er hermed med til at 

skabe et uforanderligt register, der inkluderer alle transaktionerne i netværket og 

registreringerne i databasen kan ikke forfalskes, slettes eller manipuleres. Uforanderligheden 

er en egenskab, vi vælger at beskrive som principiel, da der i forbindelse med praktiske 

erfaringer med blockchain i konkrete anvendelser er flere og flere eksempler på, at denne 

immutabilitet, der ellers er en central teknologisk egenskab, sløjfes af aktørerne, når 

blockchain-deltagerne i fællesskab beslutter sig for at rulle en given transaktionshistorik 

tilbage. 
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En af fordelene ved blockchain er at tilliden i systemer ikke er tilknyttet en central autoritet 

eller mellemled, men er distribueret mellem parter i netværket. Det betyder at deltagerne i et 

blockchain system som udgangspunkt ikke har brug for at etablere et tillidsforhold til hver af 

de øvrige deltagere, så længe de har tillid til det samlede netværk af deltagere. Tilliden til 

netværket skyldes ikke at der er tillid til deltagerne, men som et resultat af, at man har tillid til 

de data der findes i blokkene. Dette medfører også at det er muligt for aktører at indgå i et 

blockchain system med parter de ikke kender eller måske ikke har tillid til, for eksempel 

konkurrenter. 

Transaktionerne der registreres i databasen er sikret via kryptografi. Over tid bliver 

transaktionshistorikken låst i blokke af data. Når først blokken er skabt, kan den i princippet 

ikke laves om. Datatilføjelser vil indgå i nye blokke, så det altid er muligt at spore 

forandringerne kronologisk og dermed have en sikker fælles historik. I de enkelte blokke ligger 

der foruden registreringerne af transaktioner en registrering af handlinger der ikke kan 

ændres, når først blokken er låst. Alle blokkene er kryptografisk forbundet med hinanden og 

sikret, da der i hver ny blok foruden data, lægges en hash på fra den forrige blok. Dette 

udgøre så kæden af blokke. 

 

Figur 8: Datatilføjelser indgår i nye blokke, der er sikrede og kryptografisk forbundet med 

hinanden.17 

En blok lukkes og en tom blok etableres hver gang et avanceret regnestykke løses. Dette 

kaldes hashing og er en gammel kryptografisk byggesten og giver hver transaktion en unik 

kode. 

Hashing tager en hvilken som helst form for data og beregner en bitstreng (unik kode) ud med 

en fast længde, hash-værdien. Via avancerede beregninger kan man gå fra data til hash-

værdi, mens det er umuligt kryptografisk at bevæge sig fra hash-værdi til data, da 

regnestykket ville tage alt for lang tid. Det betyder at man kan skabe sikkerhed for at data er 

uforandret samtidig med at der er umuligt at udlede hvad der står i de data.  

                                                             

17 https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/Blockchain-rapport-final-feb2018.pdf 
 

https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/Blockchain-rapport-final-feb2018.pdf
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Der findes to blockchain systemer; et åbent og et lukket system. Åbne blockchains kendes som 

public, offentlige og permission-less, hvilket vil sige at alle kan deltage mens lukkede 

blockchains kendes som private og permissioned, hvor der er fuld enighed om hvem der kan 

deltage. Forskellen mellem de åbne og lukkede blockchains systemer har betydning for brugen 

af dem, da der er betydningsfulde forskelle i elementerne såsom deltagerkreds, tidsfaktor, 

performance og skalerbarhed.  

En åben blockchain er karakteriseret ved at alle i princippet kan deltage ved at drive 

blockchain i overensstemmelse med konsensusprotokollen. Protokollen er en beskrivelse af 

hvad man skal gøre for at deltage og hvordan. Der er mange som kan deltage og aktøerne i 

netværket kender i princippet ikke hinanden. Det klassiske eksempel på en åben blockchain er 

Bitcoins, hvor deltagerne deltager i et kapløb om regnekraft for at få lov til at validere og 

dermed tilføje næste blok til blockchainen. Dette kendes som proof-of-work. I en åben 

blockchain er incitamentet for at være miner (dem som er med i kapløbet) penge, da den 

miner der først løser det kryptologiske regnestykke får en gevinst. Det er en meget dyr proces 

og er reelt centraliseret på nogle få personer. Det går lidt imod det ligeværdige peer-to-peer 

projekt som det var lagt op til at være. 

I lukkede systemer, hvor aktørerne kender hinanden, kan skalerbarheden nemmere øges. Da 

konsensusmekanismen er mindre omkostningstung, kan blockchainsystemet håndtere mange 

flere transaktioner meget hurtigere. Processerne bliver således mere enkle, idet 

konsensusmekanismen kan gøres mere effektiv, fordi man er i et netværk hvor man kender 

aktørerne og der er derfor ikke behov for et kapløb i regnekraft, på den måde spares der på 

regnekraften. Besparelsen opnås ikke fordi man er i et lukket system, men fordi bitcoin mining 

er en disciplin for sig og det er kun ved bitcoin mining at der er behov for den meget store 

computerkraft.  
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Figur 9: Viser forskellen mellem det åbne og lukkede system. Modellen er fundet her; 

https://blog.solidum.capital/permissioned-private-do-your-really-know-your-blockchain-

82e531f71728 

 

En database implementeret via blockchain er et distribueret system. Når man skal vurdere 

anvendeligheden af de distribuerede systemer anvender man ofte principperne i CAP teorem. 

CAP står for consistency, availability og partition tolerant og dækker over tre ønskværdige 

egenskaber i systemet. 

Consistency er et udtryk for at systemet er konsistent, således at alle parter altid ser det 

samme i det distribuerede system og i den samme tilstand som de andre aktører. Availability 

betyder at systemet altid er tilgængeligt for alle parter. Partition tolerant betyder, at systemet 

kan tolerere at der opstår partitioner i netværket af parter, dvs. at grupper af parter kan være 

afskårne fra resten af netværket, f.eks. i forbindelse med fejl i det fysiske netværk.  

CAP-teoremet siget, at et distribueret system højest kan opfylde to ud af tre egenskaber 

samtidigt. CAP-teoremet beskriver således at der i ethvert distribueret system findes trade-off 

imellem disse tre egenskaber. Man inddeler derfor ofte systemer efter hvilke af de tre 

egenskaber som der fokuseres på. Blockchain vil oftes falde i CP kategorien 

(consistency/partition tolerant). Partition tolerance sikres af blockchains distribuerede natur, 

opstår der en partition kan den udgave af databasen hvor der tidligere er opnået konsensus 

stadig tilgås af alle parter. Når der er kommet konsensus om en givet version, vil alle parter se 
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den samme uforanderlige database og således opnås consistency. Availability kan ikke altid 

garanteres, da der ved tilfælde af en netværkspartition kan være problematisk at opnå 

konsensus omkring blockchainen i hele netværket. 

 

Figur 10: CAP-theorem - model fundet her: https://www.mangoresearch.co/understanding-

blockchain-tech-cap-theorem/ 
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Hvad kan Blockchain bruges til og hvordan anvendes det i dag 

 

Blockchainteknologien bliver i nogle kredse omtalt som den største innovation siden internettet 

og som en teknologi der kan gøre ved finanssektoren, hvad e-mail gjorde ved postvæsnet og 

som et nyt paradigme indenfor IT.18 Det kan lyde som en overvurdering, men set helt 

overordnet handler det om, at kontrollen med alle aktiver der kan handles, kan overflyttes til 

en blockchainløsning. Dette kunne være handel med huse, guld, frimærker mv.19 Der er derfor 

i visse kredse meget store forventninger til denne teknologi og brugen heraf og måske er det 

ren ønsketænkning, men det giver et billede af en fremtid hvor handler kan foregå på en 

sikker måde udenom en dyr tredjemand.  

Selvom blockchainteknologien blev opfundet for mange år siden, er det først nu den begynder 

at vinde sit indpas i det danske erhvervsliv. Tidligere har den stort set kun været anvendt som 

handelsplatform for Bitcoins. I dag er det både danske private virksomheder og det offentlige 

der er begyndt at kigge på blockchain som teknologi.  

For at få en forståelse for hvordan virksomhederne kan gøre brug af denne teknologi, er det 

nødvendigt at forstå hvordan teknologien adskiller sig fra andre databaseløsninger. Det er ikke 

nyt at lagre data i databaser, men det er nyt at disse databaser kan bygges på en 

blockchainbaseret platform. Som tidligere nævnt er en blockchainbaseret database distribueret 

blandt alle parterne i netværket og det er parterne i fællesskab der validerer indkomne data. 

Dette er den største forskel mellem en blockchainløsning og allerede anvendte databaser, da 

andre databaser som regel er styret fra en kilde som har ansvaret for at indtaste og godkende 

data.  

En anden forskel er det afstemningsarbejde der er hos virksomheder, for eksempel indenfor 

debitor/kreditor området, er det ikke unormalt et der ved fremsendelse af månedlige 

kontoudtog, sidder en medarbejder og manuelt krydstjekker dataene til virksomhedens eget 

bogholderi. Disse afstemninger foretages, for at sikre at der er sammenhæng mellem en 

debitor og kreditor, i forhold til hvad virksomheden selv har registreret i bogholderiet. 

Afstemningsarbejdet kan formentligt elimineres ved brugen af blockchain, da en transaktion 

automatisk vil være ens for alle parter. Dette er også en af de ting der kan påvirker revisors 

arbejde hvis der bliver implementeret blockchainbaserede løsninger i virksomhederne, men 

dette vender vi tilbage til senere i afhandlingen.  

                                                             

18 https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-
1020870 
19 https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-
1020870 

https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-1020870
https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-1020870
https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-1020870
https://www.version2.dk/artikel/blockchain-penge-guldbeviser-skoeder-vil-skifte-haender-uden-banker-bureaukrati-1020870
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Fordelene ved blockchain er, at man kan skabe mere gennemsigtighed, nemmere sporbarhed 

og mere effektivisering og der er derfor muligheder for at anvende denne teknologi – både ude 

i virksomhederne som interne systemer, men også som åbne platforme til enten handler eller 

opbevaring af data.  

Søfartsstyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt på at skabe en løsning der kan afløse det 

danske skibsregister. I dag er hele skibsregistret et fysisk register og ejerskab over skibene 

hæfter sig til de fysiske dokumenter. I praksis betyder dette, at når køber og sælger udveksler 

henholdsvis skib og penge sker dette fysisk, hvorimod sådan noget som tinglysningen i dag 

foregår digitalt. Med Søfartsstyrelsens nye pilotprojekt baseret på blockchainteknologien, er 

det formålet at dette fremadrettet skal ske digitalt. Løsningen vil indeholde de såkaldte ’Smart 

Contracts’ så man derved sikrer at udveksling af ejerskab og betaling sker simultant. På denne 

måde skabes et sikkert system for både køber og sælger. For at et blockchainbaseret system 

skal fungere i lige netop denne situation, er det vigtigt at byggeklodserne er bygget på 

baggrund af det såkaldte ’chain code’ som betyder, at hver byggeklods har nogle 

prædefinerede dele af en skibshandel der skal være indfriet for at handlen lever op til alle krav 

– på den måde undgår man, at parterne i en handel skal i gang med at kode noget.20 For 

selvom en blockchainløsning er forbundet med meget sikkerhed, kræver det selvfølgelig at 

systemet er sat op på en måde der sikrer, at parterne er i stand til at indtaste data uden fejl. 

Et sådan system vil derfor både være til at opbevare data om ejerskabet af de forskellige 

skibe, men samtidig også et system hvori man kan gennemføre selve skiftet af ejerskabet – 

altså handlen.  

 

                                                             

20 https://www.version2.dk/artikel/soefartsstyrelsen-vil-registrere-skibe-blockchain-loesning-1084649 

https://www.version2.dk/artikel/soefartsstyrelsen-vil-registrere-skibe-blockchain-loesning-1084649
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Figur 11: Oversigt over Søfartsstyrelsens idéer for digitalisering, fra: 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Blockchain-teknologi-baner-vejen-for-

digitalisering.aspx 

 

En anden blockchainløsning på markedet er Tradelens som er en digital handelsplatform 

udviklet af Mærks og IBM i et samarbejde mellem de to virksomheder. Ideen bag platformen 

er, at det skal være muligt for alle parter at dele information når en container flyttes fra A til 

B. I dag er der rigtig mange papirer forbundet med shippingbranchen, da der skal gives 

stempler og underskrifter hver gang der foretages en handling med en container. Dette store 

papirspor kan i fremtiden erstattes af Tradelens. Det unikke ved denne platform er, at 94 

organisationer – heriblandt havneterminaler, toldmyndigheder og flere af de store speditører 

allerede er en del af netværket eller positivt har bekræftet at de vil deltage.21 På den måde 

bliver det til et værktøj som kan anvendes bredt og globalt, og værdien af værktøjet er derfor 

                                                             

21 https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-og-ibm-lancerer-blockchain-loesning-til-shipping 

 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-og-ibm-lancerer-blockchain-loesning-til-shipping
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væsentlig større end hvis det kun var danske virksomheder der var brugere af løsningen, da 

en container ofte flyttes på tværs af landegrænser. Løsningen fungerer allerede, og den bliver 

brugt, da de ifølge deres hjemmeside behandles mere end 10 millioner events hver uge.22 Dog 

er en af udfordringerne ved platformen, at det ikke er alle rederier der deltager, på trods af 

det store antal af organisationer der er deltagende i netværket. Dette synliggøre blot 

vigtigheden af, at der skal så mange deltagere som muligt med i netværket, for at øge 

værdien af platformen. En anden ting med netop denne løsning er, at netværket styres fra 

centralt hold og Mærsk er derfor meget dominerende i netværket i modsætning til en åben 

blockchain, hvor alle parter fylder lige meget. Men løsningen har potentiale og der er mange 

muligheder, hvis blot de udfordringer der er på nuværende tidspunkt bliver elimineret.  

 

 

Figur 12: Model der viser alle de registreringer der foretages i forbindelse med 

containershipping samt hvilke steps der er på den blockchainbaserede løsning TradeLens. 

Fundet her: https://docs.tradelens.com/learn/tradelens_overview/ 

 

Udover samarbejdet med Mærsk, har IBM udviklet en overordnet platform der hedder 

Hyperledger. Hyperledger er et kollaborativt samarbejde, hvor alle deltagere arbejder på at 

udvikle forskellige løsninger baseret på blockchainteknologien. En af disse løsninger er 

                                                             

22 https://www.tradelens.com/ 

 

https://www.tradelens.com/
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Hyperledger Quilt, som er en software der har til formål at gøre det muligt at overføre data 

mellem distribuerede netværk og ikke-dristribuerede netværk.23 Denne løsning er især 

interessant for denne opgave, da det kan være en af de nødvendige tilføjelser til en 

blockchainbaseret platform, for at den kan arbejde sammen med en ikke-blockchainbaseret 

platform. På den måde kan det muliggøres, at en virksomhed kan overføre data mellem en 

blockchainløsning og virksomhedens allerede eksisterende ERP-system. Måden det fungerer på 

er, at man har implementeret ’Interledger Protocol’ – også kaldet ILP – som oprindeligt er 

udviklet for at kunne overføre værdi fra et distribueret netværk til et ikke-distribueret 

netværk. Hvis denne funktion anvendes i en økonomifunktion, vil det være muligt at generere 

en bogføring der er baseret på det der er registeret i blockchainen.  

Udover de ovenstående nævnte løsninger rundt omkring i industrien, bliver brugen af 

blockchain tit set i sammenhæng med den finansielle verden og i Danmark er både NETS og 

Nordea gået i luften med deres løsninger. NETS har opfundet ’Stacker’ som er et Add-on til 

deres allerede eksisterende løsninger – en såkaldt ’mikrobetalingsløsning’. NETS har jo som 

bekendt specialiseret sig indenfor betalingsløsninger og det er derfor vigtigt for dem at deres 

løsninger er stabile og nemme at bruge. Dette er en af grundende til at de har udviklet et 

system baseret på blockchain, da der er stor transparens, sikkerhed og robusthed i 

teknologien.24 Anvendelsen af blockchain har gjort det muligt for NETS at udvikle løsninger 

som det ikke tidligere har kunnet betale sig for dem at kigge på – Stacker bliver for 

nuværende primært brugt indenfor mediebranchen for det er små beløb der betales. Dette har 

ikke tidligere kunne betale sig for dem, da de gebyrer de i så fald ville trække fra betalingen 

ville være for høje i forhold til betalingens størrelse.  

En anden finansiel virksomhed som er gået i luften med en blockchainbaseret løsning er 

Nordea, som i samarbejde med 8 andre europæiske banker har opfundet en handelsplatform 

der hedder we.trade.25 We.trade har til formål at hjælpe både store og små virksomheder med 

at handle på en hurtig, nem og gennemsigtig måde. Platformen eliminerer dermed spørgsmål 

som ”skal vi betale før vi modtager varerne” og andre spørgsmål om de risici der er forbundet 

med handel virksomhederne imellem. Med we.trade drager virksomhederne fordel af at de 

undgår forudbetalinger, og anvendelsen af blockchainteknologien til we.trade gør, at der 

automatisk sendes betalingsinstrukser til købers bank så snart alle vilkår af kontrakten er 

opfyldt.  

                                                             

23 https://www.hyperledger.org/projects/quilt 
24 Interview med Martin Boye Ovesen, Product Manager – Digitalisation & Information Services hos NETS 
25 https://www.nordea.com/da/press-and-news/nyheder-og-pressemeddelelser/news-group/2018/2018-07-03-we-
trade-i-luften-med-forste-blockchain-baserede-handler.html 

https://www.hyperledger.org/projects/quilt
https://www.nordea.com/da/press-and-news/nyheder-og-pressemeddelelser/news-group/2018/2018-07-03-we-trade-i-luften-med-forste-blockchain-baserede-handler.html
https://www.nordea.com/da/press-and-news/nyheder-og-pressemeddelelser/news-group/2018/2018-07-03-we-trade-i-luften-med-forste-blockchain-baserede-handler.html
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Der begynder også at dukke projekter op omkring blockchainbaserede løsninger i den 

offentlige digitale infrastruktur. En af løsningerne der på nuværende tidspunkt udvikles på, er 

en løsning der tilbyder bankerne at håndtere personfølsomme data til brug for verificering af 

deres kunder. Løsningen udvikles af den danske start-up virksomhed New Banking, som har 

specialiseret sig i netop dette område. Formålet med sådan en platform er, at effektivisere de 

arbejdsgange der er forbundet med processen i forbindelse med oprettelse af nye kunder, 

kaldet KYC – Know Your Customer.26 Processen er en valideringsproces og er en del af 

reguleringen af den finansielle sektor med henblik på at undgå hvidvaskning. Systemet som 

New Banking arbejder på er baseret på en central løsning som alle banker og pengeinstitutter 

kan tilgå, hvormed kunden kun skal indtaste sine oplysninger en enkelt gang og disse 

oplysninger vil derfor være gemt for altid og være synlige for alle med adgang til den 

database.  

Udover fordelen ved at automatisere KYC-processen for bankerne, vil det også løse en del af 

de udfordringer bankerne oplever på nuværende tidspunkt i forhold til EU’s nye 

persondataforordning. Ved denne løsning flyttes de personfølsomme data væk fra bankerne og 

ud til kunderne, hvorved alle udfordringer forbundet med opbevaring og udveksling af disse 

data ikke længere er tilstede. Blockchain er indarbejdet i systemet i den del af processen som 

omhandler selve det at udveksle og give adgang til data, og selve blockchainteknologien har 

dermed som funktion at administrere rettigheder til at se data.  

Det er derfor tydeligt at der er mange anvendelsesmuligheder med denne teknologi, og det er 

ikke kun betalingsløsninger der er interessante at kigge på, selvom det er det teknologien 

oprindeligt er opfundet til27, men altså også som løsning til at bearbejde og lagre en masse 

data.  

Blockchainteknologien er dermed på sit meget spæde stadie i dansk erhvervsliv, men udover 

de allerede kendte løsninger, kunne man forestille sig mange forskellige 

anvendelsesmuligheder. Hvis en dansk virksomhed implementerede en blockchainbaseret 

løsning i deres økonomifunktion, kunne man forestille sig at det ville gøre revisionen 

væsentligt nemmere, da man dermed kan eliminere en del af den bilagsrevision der er i dag. 

Hvis vi forestiller os, at økonomifunktionen i en dansk virksomhed er baseret på blockchain, vil 

man ikke have den samme mængde fysiske bilag, da hver enkel transaktion sker digitalt og 

dermed samles i blockchainen. Selve detailrevisionen vil derfor ikke være nødvendig på 

samme måde som den har været tidligere, da revisor vil være i stand til at verificere hver 

enkelt transaktion ved at dykke ned i transaktionssporet. Vi har derfor udsigt til, at revisor i 

                                                             

26 https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/Blockchain-rapport-final-feb2018.pdf 
27 http://www.blogchain.dk/2016/12/05/blockchain-et-loesning-paa-et-meget-specifikt-problem/ 

https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/Blockchain-rapport-final-feb2018.pdf
http://www.blogchain.dk/2016/12/05/blockchain-et-loesning-paa-et-meget-specifikt-problem/
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fremtiden skal være mere fokuseret på IT revisionen end tidligere, da det vil være et 

spørgsmål om at verificere selve ’kæden’ af blokkene fremfor at sikre at der er tale om et 

sikkert og lukket system.  

En af årsagerne til at blockchain endnu ikke har indvundet sin plads i revisionsbranchen 

skyldes blandt andet at revision er underlagt skarpe lovmæssige krav. Disse krav bliver på 

nuværende tidspunkt styret af de reguleringer og regnskabsstandarder som revisor udarbejder 

sin revision efter, men disse er ikke tilpasset til at afdække de relevante revisionshandlinger 

der vil være hvis blockchainteknologien anvendes.  

Der er krav om høj troværdighed, og som systemet er nu, er der mange manuelle processer 

som skal efterleves, for at levere den høje troværdighed. Det gælder blandt andet 

kontrolprocedure og manuelle afstemninger. I mange virksomheder er dette en kostelig proces 

og konsekvensen er ofte dobbeltarbejde, omfattende dokumentations krav og periodisk kontrol 

af både interne og eksterne parter, såsom revisor. Opgaverne løses manuelt, men har samtidig 

været med til at give en høj grad af troværdighed. 

I regnskabsmodellerne er regnskabet styret ud fra det dobbelte bogholderis metode og hele 

systemet er bygget op omkring en ekstern revisionsproces hvor transaktioner kontrolleres en 

gang årligt, for større virksomheder oftere, men altid ud fra historiske data. Blockchain 

systemer kan hjælpe med at få transaktionerne valideret løbende og dermed kunne give 

ledelsen en realtime fornemmelse af regnskabet uden at revisor skal validere dataerne først, 

da blockchainen allerede har gjort dette. 

Som tidligere nævnt kan software baseret på blockchain anvendes til både at overføre værdi, 

men også til at opbevare data. I de store virksomheder med mange anlægsaktiver er der som 

regel afdelinger som kun beskæftiger sig med Asset Management – altså alt omkring 

værdiansættelse, indregning, registrering og lignende af anlægsaktiver, samt registrering af 

nye anlægsaktiver fra investeringsprojekter. I disse virksomheder kan det tit være svært at 

holde styr på ejerskabet af anlægsaktiverne, fordi der ofte også er flere afdelinger, men det 

kan et blockchainbaseret system afhjælpe. I systemet kan alle virksomhedens aktiver blive 

registreret og der vil derfor blive foretaget et tag i kæden hver eneste gang aktivet bliver 

flyttet, bliver forbedret, bliver udskiftet eller lignende. På den måde vil virksomheden have et 

dynamisk register over alle virksomhedens aktiver, som derfor med stor sandsynlighed vil 

være langt mere opdateret end det desværre er tilfældet i virksomhederne i dag.  

En anden af anvendelsesmulighederne for blockchain kunne være validering af persondata.  

Der er i dag virksomheder som tilbyder platforme baseret på blockchain teknologi, som kan 

effektivisere valideringsprocessen ved oprettelse af nye kunder. Det er et krav at virksomheder 
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såsom revisorer, advokater og banker validerer deres kunder28, før deres arbejde kan 

begynde. For bankerne handler det især om, at de ikke skal kunne benyttes som mellemled 

ved hvidvaskning af penge.  

Ved hjælp af blockchain sikrer det parterne, at de kender deres nye kunders identitet. I dag 

kører godkendelses processen ofte som en manuel proces og kræver at parterne indhenter en 

dokumentation fra kunden omkring deres identitet, såsom pas, kørekort og sygesikringsbevis. 

For danske kunder, er det nemt at sikre korrekt validering, da det danske personnummer giver 

høj grad af validering, dette er dog ikke altid tilfældet med udenlandske kunder. Ved 

indhentelse af disse dokumenter, sidder der en medarbejder og gennemgår dokumentationen 

manuelt for sikre sig at de modtagne oplysninger er korrekte og dokumenterne er ægte. Dette 

er en tidskrævende proces og kræver at medarbejderen kan skelne mellem ægte og falske 

oplysninger. Herudover er det ikke muligt at dele verificeringen, så selvom banken har 

verificeret de modtagne oplysninger, vil en revisor eller advokat være nødsaget til at lave 

samme procedure, selvom der er tale om den samme kunde. Det er tidskrævende både for 

kunden og den part som skal verificere oplysningerne.  

Med en blockchain løsning er det muligt at samle de personlige data et sted, uafhængigt om 

man er bank, revisor eller advokat, da man kan vælge at indgå i en blockchain løsning, hvor 

disse parter kan indgå. På den måde kan en kunde nøjes med at indsende sin oplysninger et 

sted, og når verificeringen er foretaget en gang, kan alle parter benytte denne. Dette vil både 

spare tid for kunden men også for aktørerne, hvis det skulle blive nødvendigt.  

Udover at verificeringen kan benyttes af flere aktører, er blockchain systemet, som tidligere 

beskrevet, mere sikkert, da det er svære for hackere at få adgang til dataene, da der ved 

benyttelse af et blockchain system, altid kan spores hvem og hvad der foretager ændringer, 

hvorfor risikoen for at de personlige oplysninger lækkes, er minimeret. 

”Beskyttelse af persondata” - Der har i de seneste år været stor opmærksom på GDPR og det 

er blevet pålagt revisor at undersøge/forspørge virksomhedskunderne om de følger 

regelsættes i GDPR. De fleste virksomheder har efterhånden taget hånd om GDPR, men en af 

måderne det kunne løses på, er via en blockchain løsning.  

 

  

                                                             

28 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-til-hvidvaskloven-oktober-2018.pdf?la=da 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-til-hvidvaskloven-oktober-2018.pdf?la=da
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Ulemper ved brugen af Blockchain 

 

Selvom blockchain medfører en hel del fordele i form af mere sikkerhed, sporbarhed, 

transparens og automatisering, så er der også ulemper ved brug af teknologien.  

Den største ulempe er klart, at det er et system der er rigtigt svært at teste. Det kan være 

svært at teste selve opbygningen af systemet og den bagvedliggende kodning, og det kan 

derfor være svært at kontrollere om selve kæden er bygget korrekt op uden 

sikkerhedsmæssige huller. 

 

”Ulemperne er at det er svært at teste og det er derfor svært at stole på. Det er rigtig 

svært at teste for fejl og fejl har store konsekvenser. Når man først har lavet kodningen 

til en kæde, så er det svært at opdatere denne kodning. Dette er specielt et problem i 

de tilfælde hvor de mennesker bag implementeringen ikke har haft den nødvendige 

viden og derfor ikke har fået lavet en korrekt kodning fra starten.”29 

 

Ifølge Martin Boye Ovesen fra NETS er det altså ikke lige til at kode et blockchainbaseret 

system, men det kræver en vis viden for at sikre, at hele opbygningen er foretaget korrekt.  

En anden ulempe er, at man konstant skal sikre at systemet ikke anvendes af kriminelle 

bagmænd. Dette er ikke relevant i systemer der anvendes internt i virksomhederne, men 

specielt relevant ved de systemer der anvendes til at flytte penge fra en ’blok’ til en anden 

uden brugen af tredjemand. Det er essentielt for brugen af teknologien, at man sikrer sig at de 

parter der danner kæden ikke er kriminelle, og det er en svær opgave. Herudover kan det ikke 

udelukkes at når der vælges at bruge mere teknologi, er risikoen for cyberangreb væsentlig 

større, men hvis man med en blockchainløsning, kigger på konsensusmekanismen sammen 

med den fulde sporbarhed, kan risikoen ikke elimineres fuldt ud, men den vil alt andet lige 

formindskes.  

Normalt er virksomheders data centraliseret hvorfor en hacker kan nøjes med at angribe et 

sted, men med den nye teknologi, er dataene distribueret og identisk parterne imellem hvorfor 

et hackerangreb vil kræve at samtlige deltager på netværket angribes samtidigt, hvilket er 

med til at minimere risikoen for datatab. 

                                                             

29 Interview med Martin Boye Ovesen, NETS 
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Som ved alt anden teknologi, kræver brugen af blockchainteknologien en del serverplads, så 

man skal sikre at man altid har tilstrækkelig serverplads til at trække netværket, og jo større 

blockchain og datamængde der er tale om, des mere computerkraft kræver det og des mere 

energi anvender netværket i form af strøm, for der er ingen tvivl om, at store servere bruger 

en del strøm, og ved anvendelse af mere strøm, bliver omkostningerne tilsvarende højere. 

I takt med at blockchainteknologien bliver anvendt i virksomhederne, vil der være behov for at 

designe nye revisionsstrategier til håndtering af de komplekse systemer hvilket selvfølgelig 

kræver en del arbejde ved opstart, men det arbejde hvor strategien anvendes, vil alt andet 

lige blive udført utallige gange. Det i sig selv kan opfattes som en ulempe, men vi forventer at 

det vil blive opvejet af alle de fordele der følger med brugen af teknologien. Revisor er 

nødsaget til at vurdere i hvilket omfang systemet kan bruges, hvilke data der kan anvendes og 

hvordan de kan anvendes i revisionen som tilstrækkeligt revisionsbevis.  

Til sidst skal vi ikke glemme, at teknologien fortsat er så ny, at revisor skal kunne sikre sig, at 

dataene er valide og det kræver at man tilegner sig meget viden omkring systemet. Der vil 

derfor være behov for oplæring og skoling af revisorerne, således at de kan vurdere og 

kontrollere at dataene er korrekte, men det vil vi komme tilbage til senere i afhandlingen. 
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Hvad er revisors fremtidige rolle 

 

Hvis man læser FSR - danske revisorers udgivelse om digital transformation, vurderer de, at 

der allerede inden for 5-7 år er programmer, baseret på blockchain-teknologien, som kan 

håndtere bogføring ved køb/salg, ligesom softwarerobotter selv kan indberette relevante 

oplysninger til Skattestyrelsen/Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at muligheden for at se på 

regnskaber i realtime vil være muligt grundet disse processer, ligesom robotten ud fra 

historiske data, kan gætte på fremtiden og dermed forudsige mulige likviditetsproblemer. 

Dette vil stille ledelsen og bestyrelsen i en position, som gør at de kan handle ud fra historiske 

forventninger til fremtiden. Men hvis robotten kan alle de ting, hvad skal revisor så bruges til? 

Formålet med FSR - danske revisorers rapport, er at give en forståelse af de mulige 

fremtidsproblemer revisor kan stå overfor, men også hvilke nye forretningsmuligheder der kan 

komme. 

Kunderne ønsker i dag ikke at fokusere på bogholderi funktioner, såsom moms og 

skatteregnskaber, da kunderne efterspørger at disse funktioner blot skal køre så automatiseret 

og brugervenligt som muligt. Dette har flere udbydere allerede taget til sig, og udbydere 

såsom E-conomic og Dinero tilbyder allerede billigere og simple bogføringsløsninger, som kan 

anvendes ved moms og skatteindberetninger, så det er ikke her, at revisor kan komme med 

en serviceydelse, til en konkurrencedygtig pris. Dette skyldes også, at grundet de simple 

løsninger som E-conomic m.m. tilbyder, følger der også flere selvudnævnte bogholdere til, som 

kan tilbyde samme løsning, som en forholdsvis dyr revisor kan. 

Men hvad er det så, revisor skal lave? Det kunderne efterspørger, er datakendskab og 

teknologiløsninger. Der er kommet en forventning til, at revisor kender til de optimale it-

løsninger og kan stå på mål for disse. Dette betyder at revisor skal kunne levere et regnskab, 

primært som et standardiseret produkt og til en lav pris. Dette betyder dog, at der er mulighed 

for yderligere rådgivning. Og rådgivningen skal blandt andet bestå af de teknologiske 

udfordringer som vil komme. Det betyder, at revisionsbranchen skal have fokus på sine 

medarbejdere, for er der ikke den rette kendskab til teknologien så rådgivningstimerne kan 

sælges, vil det enkelte firma stå tilbage med basisydelser, som bliver sværere at fakturere 

hjem. 

Kunder forventer i dag i stigende grad, at processer kan foregå uhindret og via mange typer 

platforme. Dette vil blive løst af den teknologiske udvikling som med softwarerobotter vil 

varetage en stor del af denne byrde inden for de kommende år. Dette vil give kunderne en 

forventning om høje træfsikkerheder og hastighed samt en lav pris. Den generelle udvikling i 

teknologien gør, at kunderne har en forventning om brugervenlighed som de kender fra google 
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og programmer, såsom Dinero og E-conomic, er med til at skabe et forventningspres til 

revisorerne, da kunderne vil forvente simple og brugervenlige løsninger. Samtidig vil flere 

kunder forvente at systemer, såsom bogføringsprogrammer og Skattestyrelsen vil kunne 

håndteres på tværs af systemer, når det passer kunden. Ved disse standardiseret produkter, 

vil kunden forvente et honorar derefter, hvorfor det vil være svært for revisor at holde en god 

indtjening på disse ydelser. Det vil derfor være ekstra vigtigt for revisor at kunne sælge og yde 

en rådgivning som er mere avanceret og tilpasset den enkelte kundes behov.  

Konkurrencesituationen i revisorbranchen er blevet bredere, og indtrængere på markedet 

består nu ikke kun af andre revisorer, men også af advokater, banker, online IT-systemer mv. 

Hvor økonomi førhen var noget man talte med sin revisor om, er det ikke unormalt er man nu 

også taler med banken eller advokaten og online IT-systemer, som Dinero og E-conomics, gør 

at det er nemmere for den enkelte selv at kunne opstille økonomiske tal til brug for 

forhandlinger med banken eller opstille fremtidige budgetter ud fra tidligere data. 

Der vil forventeligt i fremtiden komme nye løsninger inden for compliance med IT-sikkerhed, 

persondataregler, forvaltningsrevision, miljø og CSR, regler for bestikkelse og facility payment, 

nye erklæringer og ikke mindst mobile platforme30. For at skabe værdi for kunden, skal det ske 

ved at hjælpe kunden med andet end compliance, således at revisor anvender sine analytiske 

evner til at udvikle kundens processer og forretningsunderstøttelse. 

Aktører i branchen forventer at revisor, i kraft af sin rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, er rustet til konkurrencen om fremtidens opgaver inden for revision i 

forhold til at validere data og sikre troværdighed og tillid til data og systemer. Det er den rolle 

som revisor skal sikre at opretholde, for at sikre sig mod indtrængere på markedet.  

Der har over de seneste mange år været en række centrale teknologiske innovationer, som 

har skabt grundlaget for de forandringer som virksomheder møder med digitalisering af stort 

set samtlige processer. Det er ikke ukendt, at mange virksomheder forsøger at effektivisere 

ved brug af automatiserede processer, bl.a. ved benyttelse af software baseret robotteknologi. 

Revisorer har i mange år automatiseret forskellige processer såsom udvikling af 

standardiserede regnskabsprogrammer, elektroniske arbejdspapirer og elektroniske 

regnskaber, som kan indberettes til Erhvervsstyrelsen via XBRL-indberetning, som er 

Erhvervsstyrelsen indberetningssystem. Det handler i dag om at fokusere på at udforske 

automatiseringer af mere komplekse teknologier for at sætte yderligere skub i udviklingen.  

                                                             

30 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
26 
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Mange virksomheder, selv revisorer, prøver at forudsige teknologiudviklingen, men det er de 

færreste som rammer plet. Machine learning, cognative computing og blockchain har de 

seneste år været oppe og vende og kommet i en modningsfase som gør, at der er mere fokus 

på anvendelsesmuligheder for disse.  

Revisionshusene kan vælge at omfavne teknologiudviklingen og anvende de nye teknologier til 

at kunne tilbyde bedre revisionsarbejder og sælge rådgivningsydelser til kunderne om hvordan 

de kan anvende teknologien i deres forretning.  

Teknologi har altid været en vigtig faktor for revisionsbranchen og i de seneste år, er de 

væsentligste teknologiske udviklinger kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) og 

robotics. Dette har givet mulighed for at automatisere rutinemæssige opgaver. Dette udvider 

revisors palette af serviceydelser, da man ved korrekt anvendelse af kunstig intelligens, kan 

lære en computer (softwarerobot) at håndtere relativt komplicerede arbejdsgange og dermed 

effektivisere og forudsige forventede udfald i en analyse. Modellen er baseret på registrerede 

hændelser på virksomheder på CVR.dk. Softwarerobotten har indkodet særlige mønstre i 

virksomhedernes data, såsom revisorskifte, direktørskifte, dato for levering af årsrapport 

m.m., som indikere om en virksomhed er nødlidende og dermed er i risikozonen for konkurs.  

En softwarerobot er et stykke software, som imiterer menneskelige handlinger på forskellige 

komplekse niveauer alt efter type og opsætning. Til forskel for ”almindelige” algoritmer og 

computerhandlinger som opererer på særlige programmeringsplatforme, opererer 

softwarerobotter på samme niveau som mennesker. En softwarerobot er altså ikke en 

programmering i et administrationssystem, men en programmering der kan indgå og arbejde i 

systemets brugerflade som et menneske ville kunne. 

 

 

Figur 13: Softwarerobot der imiterer menneskelige arbejdsopgaver. Fundet her: 

https://www.kmd.dk/indsigter/robotter-i-energi-og-forsyningsbranchen 
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Softwarerobotter er det teknologiske grundlag for automatisering af revisionsprocessen. De vil 

kunne sikre at revisionen og revisoraktiviteter ikke kun gøres manuelt en gang årligt, men kan 

gøres kontinuerligt og med et samlet overblik over alle relevante regnskabstal og nøgletal 

både til brug for ledelsen og revisorer. Det kontinuerlige aspekt ved løbende revision og 

rapportering refererer til realtime muligheden for at kontrollere og dele finansiel information. 

Det indikerer både at integriteten af oplysninger kan vurderes på et givent tidspunkt og at 

oplysningerne løbende kontrolleres for fejl, svigt og ineffektivitet.  Analysen af disse data kan 

udføres kontinuerligt hver time, dagligt, ugentligt, månedligt, årligt osv. Kontinuerlig revision 

består blandt andet af datakvalitetssikring, kontrolovervågning og løbende risikomontering og 

vurdering.  

XBRL-formatet, som er en frit tilgængelig global standard for udveksling af data, muliggør 

løbende udvikling af revisionsmoduler ved at give mulighed for, at systemer forstår 

betydningen af taggede data på tværs. Korrekt brug af XBRL sikrer, at relevante data 

indsamlet fra flere kilder er let sammenlignelige og analyserbare og dermed kan indgå i de 

automatiserede processer.  

Big Four selskaberne arbejder i dag med softwarerobotter af første generation, 

procesautomatisering. Procesautomatisering er et stykke software, som kan udføre de 

sammen handlinger på en computer, som et mennesker ville kunne, inden for nogle bestemte 

rammer. Softwaren kan navigere på en skærm, åbne og lukke programmer, udføre 

copy/paste, sende e-mails, søge på nettet osv. Den kan således efterligne medarbejdernes 

handlinger og kan integrere med applikationer på skrivebordet. Fordelen ved 

procesautomatisering er at man kan opnå lavere omkostninger, færre fejl, nem og hurtig 

implementering og højere medarbejder- og kundetilfredshed. Robotterne er typisk assisteret af 

medarbejdere og bearbejder primært struktureret data, der allerede ligger i datasets. Den 

regelbaserede robot er ideel til at håndtere store mængder struktureret data med lav 

kompleksitet. Robotter kan effektivisere revisionsarbejdet ud fra en række prædefinerede 

regler, hvor de nødvendige procedurer og handlinger bliver håndteret af algoritmen. 

Potentialet dækker en lang række områder, såsom IT, økonomi, håndtering, controlling, 

kreditor/debitorhåndtering, konsolidering og validering, indtastning af data og HR.  

Procesautomatisering kan automatisere kontrolprøvninger af data og regnskab, men kan også 

omfatte identifikationer af åbne posterm afsendelse af e-mails til ansvarlige parter og 

gennemførelse af opfølgning, når forfaldsdatoer ikke er opfyldt, dokumentation for 

afhjælpningsstatus, overvågning af nøglerisikoindikatorer, automatisering af rapporterings- og 

dashboardaktiviteter samt udgøre grundlaget for evaluering af datakvaliteten i systemer. 

Robotterne kan bruges til at udvælge stikprøver på store kunder og beregne hvor mange 
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stikprøver man skal tage. Dataene sendes herefter til Indien, hvor en større gruppe af 

medarbejdere kigger på adressat, dato, periode og manuelt levere arbejdet tilbage. Dette ville 

man tidligere have brugt elever/assistenter til, men robotterne kan også gøre det som Inderne 

gør, endda hurtigere, mere effektivt, billigere og med færre fejl. Problemet er dog, at udvikling 

af sådan en softwarerobot er dyr. Det er også derfor at det primært kun er Big Four, som har 

valgt at fokusere på denne løsning. Det er primært inden for store kunders datasets at 

robotterne anvendes med henblik på transaktionsanalyser og indikationer af 

uoverensstemmelser i regnskaberne, hvor den totale population kan bestå af millioner af 

transaktioner. Da der ikke findes ligeså mange store kunder i de mindre revisionshuse, er det 

svært for dem at argumentere for den store investering det ville koste at få implementeret de 

softwarerobotter, som vil kunne effektvisere transaktionsanalyserne, fremfor det manuelle 

arbejde en medarbejder kan udføre.  

I den anden generation af softwarerobotter begynder man at tale om AI (artificial 

intelligence/kunstig intelligens), som er selve substansen i robotten. Det har medført et fokus 

på hvordan robotter designes ud fra machine learning-algoritmer og teorier. Da disse typer 

robotter er designet til at imitere den menneskelige hjerne, taler man om kognitiv 

automatisering, der også giver mulighed for fortolkning på andet end internt struktureret data.  

Hvor generation 1 krævede supervision og primært assisterede medarbejdere i rutineprægede 

opgaver, er generation 2 kendetegnet ved også at kunne foretage automatiserede handlinger 

af sig selv, når den først er blevet trænet til det.31 

Hos de Big Four, er medarbejdere med i pilotprojekter for at hjælpe robotterne med at lære. 

Dette sker ved, at robotterne bliver præsenteret for en række eksempler som input og bliver 

herefter kodet til at forstå hvad der er relevante output. På den måde bliver robotten i stand til 

at lære ud fra en overordnet generel regel om relationen mellem input og output. Jo mere 

træning robotten får jo mere præcis bliver robottens arbejde. Efter et stykke tid med træning, 

kan computeren begynde selv at udføre den lærte handling uden at blive superviseret af en 

medarbejder. Generation 2 robotter kan mere end blot udføre simple regelstyret handlinger, 

de kan afsøge større mængde data for mønstre, som ikke bliver opdateret af mennesker. 

Herudover kan de forudsige risikovurderinger. Dette skyldes den store mængde af historiske 

data, som lagres hos robotten. Den kan på baggrund af historiske data og mønstre komme 

med en risikovurdering af for eksempel en given virksomheds økonomiske fremtid ud fra 

handlinger virksomheden har lavet historisk set. Det er selvfølgelig umuligt at spå om 

fremtiden, men generations 2 robotternes historisk data og mulighed for at sammenholde 

                                                             

31 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
39 
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mønstre, vil kunne komme med et meget kvalificeret bud på, hvad der kan ske i fremtiden ud 

fra tidligere handlinger i lignende situationer. Det forventes at der i fremtiden vil være 

væsentlige flere robotstyrede arbejder, som vil assisterer inden for forskellige arbejdsområder, 

f.eks. generering af årsrapporter, momsafstemninger m.m. 

I den tredje generation af robotter arbejdes der på at imitere medarbejderes daglige arbejde 

og gøre det mere effektivt, fejlfrit og hurtigere. Robotterne i tredje generation har fået tillagt 

et ekstra niveau af deep learning.32 Det vil sige, at robotterne nu også kan lære af sig selv. Det 

vil sige at der ikke kun er behov for input som superviseres af en medarbejder, men at 

robotten nu kan lære af sig selv og af dens fejl. Der er dog ikke særlig mange virksomheder 

som anvender dette endnu, da det er meget komplekst.  

Det er 3. grads robotter som skal kunne anvendes for at udføre komplicerede analyser, men 

da tredje generation er meget kompleks og stadig under opførelse, vil robotten kun være en 

assistent for revisor, som vil kunne analysere store datamængder på begrænset tid, men ikke 

erstatte revisoren, som stadig skal udføre de resterende revisionsopgaver. Det forventes dog 

at der med tredje genrationsrobotter inden for 5-7 år vil være normalt at anvende teknologien 

på store virksomheder og udgøre grundlaget for den totale automatisering af 

revisionsprocessen. Det betyder at mange rutineprægede opgaver vil være udført med kunstig 

intelligens, men stadig ikke vil kunne erstatte en revisor.33  

 

                                                             

32 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
41 
33 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
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Figur 14: Udgangspunkt i de typiske arbejdsopgaver, og hvordan samspillet mellem robot og 

medarbejder kan forstærke revisionprocessen. Inspiration hentet fra Digital Transformation, 

FSR – Danske Revisorer. 

 

Truslen for revisionsvirksomheder er nye firmaer, som penetrerer markedet og værdikæden 

med AI løsninger, som kan give kunderne billigere og bedre produkter. Truslen er størst for de 

virksomheder, som ikke er med i opløbet ved implementering af automatiserede processer, så 

det hurtigt er muligt at få reduceret administrationsomkostninger og dermed forblive 

konkurrencedygtige på et øget konkurrerende marked, hvor spiller så som Dinero, E-conomic 

m.m. er blevet en væsentlig del. Det er dog ikke muligt bare at få en hurtig AI løsning ind i en 

virksomhed. Det kræver ressourcer og teknologividen som vil blive de væsentligste 

udfordringer for revisionsvirksomhederne. 

Hvis revisionshusene kaster sig hovedkulds ud i automatisering uden at have den 

grundlæggende viden og ressourcer, vil det ikke blive en succes. Det handler om at 

implementere løbende og få det fulde potentiale ud af robotterne. Der findes endnu ikke 

robotter som kan implementeres færdige, de kræver data og algoritmer, som robotten skal 

trænes til at forstå.  

De største problemer i første omgang er IT-systemer og datakompatibilitet. De eksisterende 

dataprogrammer skal kunne arbejde sammen med robotten og have en høj grad af data 
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kvalitet. Både store virksomheder, Big Four og offentlige virksomheder, såsom 

Erhvervsstyrelsen der arbejder på et projekt der hedder automatisk erhvervsrapportering34, 

arbejder på at standardisere data på tværs af værdikæden, så forskellige 

automatiseringssystemer kan kommunikere problemfrit. Det er en betydelig udfordring, fordi 

man i praksis ikke bare kan skifte et helt system ud med et nyt. Det er både for dyrt og 

besværligt. Derfor vil det kræve løbende tilpasninger og integration mellem systemer og det 

kræver højt kvalificerede medarbejdere. Automatiseringen vil kunne reducere risikoen for fejl 

og i modsætningen til mennesker, vil en robot kunne udføre handlinger standardiseret uden 

bias eller nogen variation, hvilket sikre en høj grad af nøjagtighed. Men robotteknologi kan 

også introducere risici, hvis robotten ikke er indstillet korrekt, eller der mangler en væsentlig 

hensigtsmæssig kontrol. Fordi en robots handlinger er konsistente, bliver enhver fejl der 

opstår i systemet, en systematisk og udbredt fejl i forretningsprocessen, som kun vil blive 

opdaget, hvis en medarbejder notere det, da robotten ikke selv vil opdage fejlen, hvis den ikke 

er blevet programmeret til det.   

Et andet problem er at få data som er anvendelige for robotterne. Rigtig meget data overføres 

og behandles imellem selskaber og andre offentlige aktører, men hvis disse data ikke er 

digitale eller er kompatibelt med selskabernes systemer og data ikke overføres imellem 

systemerne på en hurtig og effektiv måde, forsvinder fordelen ved automatiseringen. Det 

betyder at selvom revisorselskaberne rykker langt frem i forhold til automatiseringen og ny 

teknologi, men kunderne ikke følger med i forhold til at skabe digital data, så kan det være 

ligegyldigt. Det er derfor vigtigt, i takt med teknologiudviklingen og implementeringen hos 

revisorerne, at revisorerne samtidig skal kunne gøre kunderne parate til at processerne 

håndteres digitalt.  Endeligt rejser der sig også en lang række udfordringer forbundet til etik og 

fornuft. I og med at robotterne bliver i stand til at anvise og træffe beslutninger og for 

eksempel påstå, at noget er snyd, så rejser der sig også spørgsmål om, hvordan man egentlig 

begrunder en beslutning, da man ikke kan sige andet, end at det var hvad computeren fandt 

rimeligt. Tilliden til dens dømmekraft vil blive sat på spil. Når handlinger og beslutningskraft 

lægges over til software robotter, får branchen et behov for at kunne forsvare, hvad der sker. 

Og det bliver derfor også nødvendigt at kunne rådgive kunder i, hvordan de skal forholde sig til 

beslutninger som robotterne træffer. På det grundlag stiller det store krav til revisors indsigt i 

IT generelt og specifikt i de systemer som anvendes. Der vil blive stillet specielle krav til de 

arbejdsgange revisorerne får i samspil med robotterne, hvor det bliver helt centralt at kunne 

træne algoritmerne til at træffe etiske beslutninger og samtidig kunne vurdere, validere og 

styre de automatiserede beslutningsprocesser. En revisor tager rigtige mange skøn og 

                                                             

34 Interview med Nils-Bro Müller, Erhvervsstyrelsen 
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vurderinger, hvor de må træffe valg, der ikke direkte kan rationaliseres i en algoritme. Men 

når revisorerne og kunderne selv kommer til at designe og anvende kunstig intelligens, så 

bliver der også øget behov for at vurdere og efterprøve de beslutninger, som robotterne laver. 

Området er således både en risiko og en ny forretningsmulighed. 

 

 

Figur 15: Model der viser funktionaliteten ved Cloud Computing. Fundet her: 

https://thinkitsolutions.com/what-i-think-i-need/increased-productivity-and-efficiency/cloud-

computing-solutions/ 

 

Man kan ikke sige blockchain uden at sige cloud computing. Cloud computing betyder at 

softwaren ikke ligger på computeren, men i servere som kan tilgås digitalt via internettet. 

F.eks. såsom Dropbox og FilR. Man kalder dette for Software-as-a-Service (SaaS), som kan 

køres direkte i en webbrowser uden at der kræves downloads eller installationer. Med SaaS er 

det nemt for leverandørerne at strømline deres vedligeholdelse og support, fordi alt kan styres 

af leverandører, såsom IT selskaber. SaaS kan også bruges til at give revisor kiggeadgang til 

kundernes regnskabsfunktioner, så revisor kan se eventuelle transaktioner, debitorkartoteker 

osv. Her kan vi igen nævne E-conomic og Dinero, som kører på online systemer, hvor kunder 

kan give adgang til revisorer og bogholdere og dermed konstant kunne vise en oversigt over 

virksomheden økonomi, regnskab, debitorer/kreditorer m.m. De fleste programmer kan også 

opstille et mini regnskab, og kunden vil hele tiden have et overblik over selskabet i realtime. 

Dette medfører at revisor skal kunne opregne risikofaktorer tidligt, der skal iagttages, samt 

hjælpes med at etablere og vedligeholde systemet. På den måde sker der også et skift i 
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arbejdsopgaverne for revisoren, der ikke skal præsentere data fra motorrummet til ledelsen, 

da det allerede er sket automatisk og derfor skal revisor ikke komme bagefter og revidere 

noget, der for eksempel i kraft af blockchain allerede er transparent.  

Blockchain har rigtig stort potentiale i den finansielle sektor generelt, men også specifikt i 

forhold til revision.35 Revisorer bryster sig med rette af at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant, og flere mener fuldt og fast, at tilliden mellem revisor og kunde er det helt 

centrale element, som deres forretning bygger på. Men her er det også tid til et wake-up call, 

for blockchainen er måske en mere gennemgribende og veludviklet model, end vi går og tror. 

Blockchain eksperter er uenige om hvornår den implementeres bredt og hvordan den 

implementeres, selv blandt vores respondenter36 er de fleste enige i, at teknologien vil have 

betydning for revisors arbejde og eventuelt kunne fjerne mellemmændene i en værdikæde. 

Formår revisor ikke at ændre indholdet af rollen som mellemmand mellem kunderne og 

offentligheden, er revisoren meget udfordret.  

Blockchain sikrer, at alle transaktioner er gennemsigtige og bygget op i en ensrettet kæde, 

hvor man ikke kan gå tilbage i en blok og ændre på tallene. På den måde kan folk, der 

hverken kender hinanden eller har tillid til hinanden, skabe en logbog over transaktioner, 

hvorved man uden tillidsskabende mellemmænd kan omsætte hvad som helst – hurtigt og 

stort set uden gebyrer. Samtidig er systemet transparent, så enhver kan gå ind og kontrollere 

dataene. Men blockchain muliggøres et samlet sikkert og transparent system, der kan 

reducere svindel og overflødiggøre det dobbelte bogholderi. Blockchain har også potentiale på 

den måde, at både revisorer og deres kunder lettere kan danne sig et overblik over varelager 

og forsyningskæder vedrørende køb/salgstransaktioner37 og kunne gøre det i stort set real 

time. 

Blockchain kan hjælpe med at registrere transaktioner direkte i et fælles register såsom en 

central distribueret ledger. På den måde er alle transaktioner distribueret og de bliver 

kryptografisk forseglet, hvorfor det gør det svært at skjule en transaktion man ikke ønsker at 

vise, som f.eks. en besvigelse. Alle transaktioner bliver verificeret og aktørerne i netværket 

skal derfor alle acceptere, hvis en besvigelse skulle registreres i blockchainen. Fordelen herved 

er at virksomhederne opnår en stor grad af sikkerhed for sine transaktioner, samtidig med at 

revisor kan benytte det til at verificere en stor del af de data som ligger på årsregnskabet.  

                                                             

35 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
49 
36 Der henvises til vores analyse 
37 Info givet på Deloittes Grab’n’Go afholdt d. 5/10 2018 
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Digitalisering og den teknologiske udvikling vil ikke kun påvirke revisionsbranchen. Kundernes 

forretninger vil på en lang række områder blive påvirket lige så meget – eller mere. For 

revisionsbranchen betyder det, at der ligger et oplagt forretningsområde i at rådgive 

virksomhederne om deres forretningsudvikling i samspillet med ny teknologi, især i forhold til 

SMV-segmentet, hvor mange virksomheder ikke selv vil være i stand til at holde sig opdateret 

på den teknologiske udvikling.  

Hvis man skal se på, hvordan revisorbranchen kan benytte den fremtidige teknologiske 

udvikling, kan det anvendes på to måde. Den ene måde er hvordan revisorer selv kan anvende 

teknologien i forhold til datadrevne analyser, f.eks. baseret på datawarehouse, hvor 

revisorfirmaerne kan opbevare store datamængder i struktureret form. Dette kræver, at 

revisorfirmaerne indarbejder IT-kompetencer og et teknologisk set-up, så de kan levere de 

ydelser. For det andet kan der sælges forskellige ydelser, der relaterer sig til det dataset-up, 

som kunden selv har etableret og som kræver, at revisorerne er i stand til at trække analytiske 

pointer ud af det dataset og anvende dem til rådgivning, servicering og integration med f.eks. 

de offentlige systemer. Grundlæggende betyder den store datamængde, at revisorer vil kunne 

udføre flere typer og langt bedre erklæringer, hvilket er et stort forretningsområde, som man 

hurtigt må forsøge at sætte sig solidt på.38 

Teknologien gør dog også, at de store mængder data og intelligente systemer formentlig vil 

kunne kombineres med det offentlige system39, således at data vil kunne hentes direkte fra 

kundernes systemer og derfor gå udenom revisoren. Det betyder at det er vigtigt for revisorer 

at opbygget relevante data for den enkelte kunde, således at revisorfirmaet kan anvende sin 

rådgivning som salgsydelse. 

Fremtidens digitalisering stiller både direkte og indirekte krav til fremtidens revisorer. Indirekte 

fordi automatiseringen af simple bogførings- og regnskabsopgaver, der fylder meget i især 

mindre revisionshuse, gør deres kompetencer overflødige, da robotterne i fremtiden 

forventeligt vil kunne udføre disse handlinger både hurtigere, billigere og med væsentlige 

mindre fejl. Direkte fordi revisorer i højere grad vil skulle arbejde med IT, softwaresystemer og 

robotter i de daglige arbejdsgange.  

Flere af de store revisionshuse arbejder allerede med kunstig intelligens og de store 

revisionshuse ansætter flere forskellige specialister for at opnå optimal anvendelse af kunstig 

intelligens. Også i de mellemstore revisionshuse er de begyndt at søge og ansætte specialister 

for at udvide kompetencerne. IT afdelingerne vokser og IT som forretningsområde får tilført 

                                                             

38 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
51 
39 Der henvises til vores interview med Nils-Bro Müller, Erhvervsstyrelsen 
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flere ressourcer i takt med den teknologiske udvikling og konkurrencens krav til digitaliserede 

og effektive processer, der kan sikre dækningsbidraget. Det kræver dog at partnernes i de 

enkelte revisionshuse er klar på at investere i udviklingen. For den typiske revisorpartner 

betyder de ændrede kompetencekrav i højere grad, at fagligheden skal fokusere endnu mere 

på at være rådgivende og mindre grad på at være reviderende og kontrollerende, som følge af 

de forenklede arbejdsopgaver og processer som robotterne tilfører.  

De større revisionsfirmaer, som betjener SMV-segmentet har rigelig mulighed for at sælge 

rådgivningsydelser, fordi SMV-segmentet ikke har de samme specialister, som børsnoterede og 

PIE-virksomheder har, og efterspørger derfor rådgivningsydelser hos revisorerne.  

Regnskaber skal fortsat i fremtiden indsendes til myndighederne og godkendes efter gældende 

lovgivning og standarder, men processen vil forventeligt ændre sig i den kommende fremtid i 

takt med kunstig intelligens implementeres. Dette kan allerede ses ved XBRL platformen, som 

er et digitalt åbent og standardiseret sprog for kommunikation af finansielle data. De 

finansielle data kan via XBRL læses og forstås af diverse software og både effektiviteten og 

transparensen forøges markant ved brug af det digitale sprog i rapporteringen. XBRL gavner 

især modtagerene af de finansielle data, herunder Erhvervsstyrelsen og bureauer som 

eksempelvis firmaet Bisnode, som kan overføre elektroniske data.  

Revisionsbranchen har været ude for en kraftig konsolidering hvor de små revisionshuse er 

blevet optaget i de mellemstore revisionshuse og Big four har optaget mellemstore 

revisionshuse. Men dette er formegentlig kun begyndelsen, ifølge flere respondenter40 vil der 

inden for de kommende år, ikke være mange små revisionshuse tilbage. Dette skyldes at der 

er sket en transformation af værdikæden hvor især Big Four går forrest for at være mere 

datadrevne og denne proces forventes at fortsætte i takt med at 2. og 3. generations af 

robotteknologien implementeres. Det er de stores revisionshuse egen analyse, at teknologi og 

investering i digitale systemer og IT-/datakompetencer er den eneste løsning på krydspresset 

mellem kundernes prispres og stigende krav til kvalitet og compliance i regnskabet. 

Revisionshusenes værdikæde er under pres fra udefra kommende virksomheder som er 

kommet ind på revisionsbranchen. Det er især virksomheder såsom Dinero, CrediWire og E-

conomic, som tager kunder hele vejen fra bogføring til valideret regnskab sendt til 

Erhvervsstyrelsen. Som følge af den øgede teknologiske udvikling, vil der komme en række 

nye start-ups på banen, som særligt vil udfordre bankerne, men også tager markedsandele 

som revisorer kunne byde in på, f.eks. når virksomhederne rådgiver mod den finansielle sektor 

og i forhold til data og rammevilkår for virksomhederne, bliver trusselbilledet også 

                                                             

40 Der henvises til interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR 
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intensiveret, idet bankerne, management og IT-rådgivere samt advokatfirmaer går efter de 

samme kunder.  

Af mulige indtrængere er særligt bankerne relevante, da de allerede har adgang til 

virksomheders data og transaktioner og interesse i samme, hvorfor en ekspansion af 

værdikæden ind på revisorens domæne kunne være oplagt. Advokaterne mangler blot at 

opruste med økonomiske kompetencer og stærkere fokus på digitalisering for at kunne udgøre 

en reel trussel og erstatning for f.eks. revisors skatterådgivning. Det vil primært være de store 

spillere, som vil komme ind i kampen om hvem der er tættest på kunden og for revisorer 

bliver evnen til at føre kunden med mest mulig værdi, så barriererne for de nye indtrængere 

holdes høje. Revisorerne er derfor nødsaget til at kunne levere en lang række bredere 

funderede erklæringsydelser end blot revision. Markedet er allerede under ekstrem udvikling, 

og erklæringer er noget, intelligente maskiner via blockchain procedure – helt uden en fysisk 

revisors indblanding – kunne udarbejde for kunden og give samme sikkerhed. Det vil stille helt 

nye krav til medarbejderne om ikke kun at kunne udføre revisionsarbejde i klassisk forstand, 

men også have en dyb forretningsforståelse og tæthed til kunden.  

I takt med digitaliseringen opstår der også mulighed for øget hjælp til de små kunder, der skal 

levere digitalt til det offentlige, men ikke selv ønsker at sætte sig ind i det digitale område. 

Flere SMV-ejere vil derfor også kunne give andre aktører end revisorer ansvaret for 

dataanalyser og hjælp til valideringer, der ikke automatisk foregår via automatiserede 

processer. Revisionshusene kan derfor gå forskellige veje i forhold til værdikæden. Enten kan 

der udvides med egne kompetencer på hele fronten, så alle indtrængere og udfordringer bliver 

mødt med hård konkurrence, eller der kan vælges afgrænsede strategiske områder. Det vil 

typisk være Big Four som kører med fuld front imens de mellemstore vil vælge deres kampe. 

Samtidig med at værdikæden bliver nedbrudt af nye spillere på markeder på specialiserede 

områder eller bliver opkøbt af de store virksomheder, ser man også en udvidelse af 

værdikæden. Flere selskaber er i gang med at foretage nødvendige ændringer i deres ydelser 

og produkter der bl.a. indebærer at man flytter fokus fra eksisterende produkter over til 

kundens perspektiv og oplevelser. 

Det er vigtigt for revisorer, at når markedet bliver presset, skal revisorerne kunne tilbyde 

andre ydelser. Det er primært assistance med dataanalyser og rådgivning i forhold til 

forretningsmæssig forståelse og finansielle risici samt virksomhedernes økonomiske 

fremtidsudsigter. Det bliver især relevant at kunne hjælpe med informations- og 

cypersikkerhed og rådgivning om persondata. Der vil blive øget fokus på behov for at kunne 

beskrive væsentlige forretningsmæssige og finansielle risici, primært baseret på avancerede 

big data analyser. Det betyder også at revisor ikke bare skal levere kvartals og årsrapporter, 
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men kunne bidrage med fremtidsudsigter for kundens virksomhed. Revisor skal kunne rådgive 

om procedurer og indsatser for at forhindre skattesnyd og hvidvaskning og hjælpe med 

erklæringer om god virksomhedsledelse og corporate governance samt generel IT-hjælp i 

forbindelse med at sætte kundens eget datasystem op og hjælpe med at udarbejde 

forretningsgange for finansielle forhold.41 

Herudover kommer en række af muligheder, der udvider værdikæden og gentænker 

forretningsmodellen for revision og rådgivning, der blandt andet knytter sig til 

revisionsaspekter af juridisk rådgivning, herunder corporate finance, governance, OPP og 

partnerskaber, cypersikkerhed, CSR og bærdygtighed/cirkulær økonomi og måske endda også 

rådgivning i forhold til sundhedsydelser. 

I princippet er det kun fantasien og det strategiske fokus, der sætter grænser for, hvad 

revisoren kan tilbyde af ydelser, der eksplicit bygger videre på det stærke brand om at være 

den foretrukne rådgiver og kunne sætte sin underskrift, der udviser tillid og sikkerhed, på en 

anden måde end hvad andre rådgivere uden for revisionsbranchen kan. Det er uden tvivl en 

stor styrke for revisorer at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er en position, som 

revisor kan udnytte langt bedre. Især til at være mere opsøgende og til at tage udgangspunkt i 

kundernes nye behov. Pointen er dermed ikke, at revisorer skal konkurrere på lige vilkår med 

andre rådgivere uden for branchen, men tilpasse og tilbyde ydelser, der bygger videre op den 

særlige status og ekspertise, markedet forbinder revisor med som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.  

Det offentlige tilsyn med revisorer viser, at der er en unik uafhængighed og kvalitet i 

revisorernes arbejde, som ikke gør sig gældende for andre rådgivere. Udviklingen betyder 

også, at generalistrevisoren i stigende omfang vil blive erstattet af specialistrådgiveren. Big 

Four er allerede i gang med at udvide deres forretningsområder ved blandt andet at opkøbe 

specialistfirmaer inden for andre brancher, såsom IT-virksomheder, marketing analytics m.v. 

som opkøbes pga. deres specialisering og kundeportefølje.  

Det må forventes at denne form for specialisering også vil ses blandt de store danske 

revisionshuse uden for Big Four, og det vil få betydning for de kompetencer der stilles til 

rådighed, samt den klassiske revisors evne til de rette specialistkompetencer, der løser 

kundens problem. Produktpaletten af specialistydelser skal udvides, for at indhegningen af 

kunden kan lade sig gøre. 

                                                             

41 FSR – Danske Revisorer (2017) Signatur. Wilke Markedsanalyse  
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De nye ydelser betyder at nye specialister med fokus på økonomisk jura, forsikringsrådgivning, 

finansiel rådgivning og måske et koncept for den totale rådgiver, hvor man også tager sig af 

sundhed og velbefindende. En form for care-koncept. Det har vi især set hos rådgivende 

ingeniører, for eksempel Orbicon med hensyn til sundhed og arbejdsmiljø. Men også de store 

og mellemstore revisionshuse arbejder med disse koncepter, der også involvere analyser som 

oplæg til politiske beslutninger og strategier, scenarieberegning af konsekvenser ved nye 

koncepter og organisering, omkostningsanalyser, takst- og prisberegning, igangsættelse af 

udviklingsprojekter om koncepter, tværfaglighed, kompetencer, drift og organiserng, kontrol af 

udbud og kontrolbud mv.  

Der er muligheder for at sælge nye ydelser ind ved blandt andet offentsivt at påpege mangler i 

samfundet, som ydelserne kan reparere som f.eks. skattetjek og konkursbehandling, 

identificere nye ting i markedet, der kan gives tillidsydelser på, udarbejde analyser, der 

påviser forretningsmæssige fordele for kunden, presse på for at der kommer lovgivning der 

kræver nye ydelser såsom erklæringer og arbejde for, at måtte rådgive inden for specifikke 

områder, f.eks. i forhold til skat. 

En af de oplagte områder som revisor kan rådgive om i fremtiden er IT-setup og cypercrime. 

Der er store hype omkring dette, og det er let at tale om de nye teknologier, men udfordringen 

bliver at skulle få eksisterende IT-systemer gearet til at håndtere de nye data, som 

softwarerobotterne og kommunikation mellem selskaber, virksomheder og myndigheder. 

Legacy – det eksisterende IT-setup – er de fleste steder stort, tungt, udviklet over flere 

omgange og af forskellige udbydere og teknologier osv.  

Dette gælder hos revisionsselskaber men også hos kunderne. Fremtidens revisor skal ikke blot 

kunne forstå forretningen hos kunden, men også have en vis grundlæggende indsigt i IT-

systemer, og hvordan bogholderisystemer optimalt kan fungere automatisk og i skyen og ved 

hjælp af hvilke former for teknologier. Det stiller krav til kompetencer fra regnearksforståelse 

til datahåndtering og vurdering. Det betyder at mange revisorer i dag skal efteruddannes, da 

IT teknologien har været under så stor udvikling i de seneste år, at mange revisorer ikke vil 

have haft mulighed for at følge med udviklingen via uddannelse.  

Da selskaber allerede i dag ligger inde med en lang række af fortrolige oplysninger om både 

virksomheder og privatpersoner, betyder det, er at der er en øget fokus på sikkerhed og der vil 

komme nye krav til datasikring. Dette giver revisor mulighed for at yde rådgivningsydelser, da 

de fleste revisionshuse allerede har eller vil sikre IT kompetencer in-house, således de kan 

hjælpe kunderne hermed. 
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Førhen var der en tendens i revisionsbranchen, hvor revisor kunne sidde lænet tilbage og 

vente på at kunderne kom med sit regnskab, som revisor så skulle vurdere og validere og 

oftest til en ikke diskuteret pris. Nu kommer kunderne ikke lige så nemt og der er stort 

prispres fra andre revisionshuse, men også fra konkurrerende virksomheder såsom Dinero og 

E-conomic. Kunden vil i dag kunne mange flere ting via mobileløsninger og der er ikke det 

samme behov for validering gennem en revisor. Kunderne ønsker at kunne gøre ting hurtigt og 

gerne via mobilen, både for at spare tid, men også for at spare penge og disse løsninger 

tilbyder Dinero og E-conomic. Systemerne skal være brugervenlige og bestå af en lang række 

automatiserede processer. Blockchain komme forventeligt til at være en stor spiller inden for 

validering af data og reducere dermed endnu mere behovet for validering gennem revisor.  

Det er helt uundgåeligt at revisionsbranchen kommer til at forholde sig til den digitale 

forandring og transformere måden at være revisor på. Der er indbygget strukturelle 

problemstillinger i partnerskabsmodellen, der specielt påvirker de små og mellemstore 

virksomheder. Det vil være uundgåeligt at nogen vil opleve modstand i forhold til forandringer 

i branchen. For de små og mellemstore revisionshuse er der en klar tildens til, at mange i 

partnerkredsen ikke forstår teknologien og ikke rigtig vurderer, at den kommer til at have den 

store effekt på deres kunder og arbejdsområder før de går på pension og derfor 

grundlæggende ikke har en egeninteresse i, at de træffe de nødvendige strategiske 

beslutninger i forhold til digitaliseringen og derfor ikke ønsker at finansiere de store 

investeringer, der skal til i forhold til IT og kompetenceløft.  

 

”Så det er et meget godt billede på den brancheudvikling vi ser. Antallet af virksomheder går 

hastigt ned og der bliver større vægt på store revisionshuse”42 

 

Eskild fra FSR – Danske Revisorer vurderer at fremtiden vil byde på væsentlige færre 

revisionshuse, da de vil blive fusioneret med større spillere på markedet eller blive lukket i takt 

med, at der ikke følges med den teknologiske udvikling. En fælles kultur og værdier samt 

hårde økonomiske incitamenter og blødere anerkendelsesincitamenter er de steder der skal 

skrues på, for at opnå en model i en partnerdrevet virksomhed, som er holdbar i den digitale 

verden. For Big Four er disse typer strukturelle udfordringer ikke lige så presserende, da valget 

om at gå digitaliseringen og rådgivningens vej allerede er truffet, men implementeringen og 

anvendelsen hos specielt revisorens kunde kan være ligeså svær.  

                                                             

42 Interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR – Danske Revisorer 
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De nye arbejdsmåder og vilkår kræver at revisorer skal lære at arbejde med nye 

forretningsmodeller især påvirket af IT, forretningsgange, analyseevner, risiko, strategi, 

værdikædeanalyser, processer og produktudvikling mv. De skal have bedre forståelse for og 

på anvendelsesniveau, kunne bruge dataanalyser og IT, machinelearning, IT-revision, IT-

systemer og IT-anvendelse, kontrolmiljø, persondata, cypersikkerhed og regnskabssystemer. 

Samtidig er det nødvendigt at kunne forstå og interagere med data og IT-systemer hos 

kunden. Der er forskellige billeder af, hvordan forholdet mellem maskine og menneske 

kommer til at udspille sig med den teknologiske udvikling og digitalisering.  

Den teknologiske udvikling og digitaliseringen stiger i alle revisionshuse og hos kunderne. På 

længere sigt betyder det, at værdien af digitale, IT- og datakompetencer falder, da det vil 

være et minimumskrav hos nyuddannede at kunne håndtere og agere i den teknologiske 

udvikling, i modsætning til i dag, hvor der er efterspørgsel på disse kompetencer. Derfor vil 

der også i fremtiden være endnu mere brug for soft og social skills i rådgivningsarbejdet, da 

det bliver centrale differentieringsparametre. Der bliver også et øget behov for personligt 

nærvær, så det hele ikke går op i digitale processer. Kunderne har behov for rigtige 

mennesker i rådgivningen. Mere digitalisering fører også potentielt til mere fysisk afstand til 

kunden, så revisor skal finde en måde at sikre tilstedeværelsen hos kunden for at kunne 

fastholde kunden og rådgive i nødvendige situationer, da kunden ellers vil gå til 

konkurrenterne. Den digitale æra vil derfor også kalde på en revitalisering af alle de områder 

af revisionsvirksomhederne som ikke kan digitaliseres såsom HRM, servicekultur, værdier, 

ledelseskultur.43 Det er også her, at revisionshusene kan skabe unik værdi, differentiere sig og 

skabe kant til konkurrenter, som de ikke bare kan kopiere dagen efter. 

De store revisionshuse har længe udvidet paletten af kompetencer. Hos PwC kan man f.eks. 

komme til møde med en tidligere kommunaldirektør og en tidligere socialrådgiver44. Den 

gennemgribende digitalisering betyder, at flere i branchen nu er begyndt at kigge endnu mere 

udenfor branchen, når der skal headhuntes nye talenter. Der ansættes bl.a. IT-udviklere og 

Deloitte har ansat den Ph.D. studerende Jonas Sveistrup Søgaard, som sammen med Rasmus 

Winther Mølbjerg er i gang med at udvikle og brede forståelse af blockchains muligheder inden 

for finans men også inden for kundens daglige gang. Revisorer skal kunne håndtere nye 

metoder i de eksisterende arbejdsopgaver, hvilket blandt andet kræver nye kvalifikationer 

indenfor forståelsen for IT-baserede regnskabs- og revisionsværktøjer og processer, big data 

og analyse. Forståelsen skal ske på et forretningsmæssigt og anvendelsesorienteret niveau, 

                                                             

43 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 

103 
44 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
105 
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uden at revisor af den grund skal udvikle sig til at blive programmør. Samtidig kommer der 

nye opgaver til, hvilket betyder, at andre kandidater end cand.merc.aud.’er skal kunne gå til 

revisoreksamen. 

En af årsagerne til at revisorbranchen har en stigende interesse inden for robotteknologi og 

digital ledger skyldes bland anden minimering af risikoen for cyberangreb og datatab, samt 

muligheden for at virksomheder i fremtiden kan frigive tid og ressourcer, hvilken kan medføre 

til en øget produktivitet i virksomhederne. 

Revisorbranchen har en stor plads i det danske erhvervsliv og det giver store muligheder for 

revisor at hjælpe kunder ind i den digitale verden. Dette gælder både for store og små 

virksomheder, da det kan tænkes, at kunderne også selv ønsker at bevæge sig ind i den 

digitale verden.  

Danmark er kendetegnet ved at være langt fremme med digitaliseringen og der er en relativt 

åben lovgivning og datakultur. Det offentlige system er langt fremme med digitalisering af en 

lang række af finansielle systemer og indberetningssystemer, som lægges et vis pres på SMV-

branchen. Det er oplagt at revisor går forrest i kampen om digitalisering. 

 

Hvordan sikrer vi at revisor har nok viden om teknologien 

 

Uddannelserne skal kunne tilbyde de studerende indsigt i digitaliseringstendenser, 

teknologiudvikling og nye forretningsmodeller og værdikæder samt nye typer risici der 

påvirker revisionsvirksomhederne. De studerende skal lære at arbejde med nye 

forretningsmodeller ved brug af IT, forretningsgange, analyser, risiko, strategi, 

værdikædeanalyser, processer og produktudvikling. De skal ligeledes have bedre forståelse for 

og anvendelse af data og IT, machine learning, IT-revision, IT-miljø, IT-systemer og IT-

anvendelse, persondata, cybersikkerhed og regnskabssystemer. 

Samtidig er det også nødvendigt at kunne forstå og interagere med data og IT-systemer i 

virksomheder og der er behov for monitorering og håndtering af fejl, ændringer i planer og 

mere komplicerede og ustrukturerede opgaver. Så teknologiudviklingen betyder overordnet en 

forskydning i opgaver og kompetencer for både revisoren – men også for kunden, der skal 

trænes i at udnytte de nye systemer. Det er helt centralt, at studerende på uddannelserne 

bliver præsenteret for disse emner og får mulighed for at dygtiggøre sig i disse undervejs i 

studierne. Når vi har talt med vores interviews folk, er der blevet givet tydeligt udtryk for, at 

disse kompetencer mangler, både hos de studerende men også hos underviserne, hvorfor det 

besværliggør muligheden for at uddanne heri. Revisionshusene har i dag allerede en 
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forventning til, at nyuddannede studerende er bagud med viden ved opstart, hvorfor de fleste 

revisionsvirksomheder har intern revisorskole, for at klargøre de studerende til det reelle 

arbejde. 

Det betyder at uddannelsesforløbene skal gøres mere fleksible, blandt andet gennem en ny 

balancering mellem revisoreksamen og efteruddannelse, der betyder mere fokus i eksamenen 

på de kerneopgaver, der forventes at kunne løses med brug af nye kompetenceområder i 

løsningerne. 

Der er især behov for at IT-kompetencen hæves, så alle nyuddannede revisorer har IT-

certifikat eller er tech-certificerede. Dette er i dag ikke muligt, og det ville være oplagt at 

uddannelserne gik forrest og tilbød disse uddannelser, for at sikre at IT-kompetencerne 

hæves. 

Der skal også være en lang mere progressiv brug af efteruddannelsen til løbende at holde 

revisorerne opgraderet fagligt, forretningsmæssigt og teknisk/digitalt og til at den enkelte 

revisor kan specialisere sig. Uddannelserne har ikke ændret sig i mange år, men bør også nu 

tilbyde de studerende indsigt i digitaliseringstendenser, teknologiudvikling og nye 

forretningsmodeller og værdikæder.  

Det er også nødvendigt at flytte fokus på uddannelsesstederne fra udenadslære til projekt-, 

case- og praktiskarbejde. Selvom softwarerobotter stadig ikke er højt udviklet endnu, vil de 

inden for et par år ikke bare kunne regne, men også svare på meget, og mange handlinger 

bliver automatiseret. Uddannelser skal derfor heller ikke længere så meget træne studerende i 

at regne og opstille regnskaber, da dette i langt højere grad vil blive automatiseret og der er 

fremtiden vil være langt større vægt på strategisk indsigt. Kernekompetencer i forhold til 

økonomi- og regnskabsflow, skat og elementær selskabsret er stadig relevante, men bliver 

fremover nødt til at blive set som elementer i en interaktiv læring samt levende projekt- og 

casearbejde. Den mest relevante læring sker i praktikken. Det er derfor nødvendigt at afveje 

forholdet mellem uddannelse og praktik langt grundigere samt arbejde med specialisering i 

uddannelsesforløbet. Det er nødvendigt, at branchen går sammen og giver mandat til 

foreningen om at påvirke uddannelsesstederne i den teknologiske retning.45 Branchen bør ligge 

pres på politikkerne, da uddannelsen i høj grad bliver betragtet som en teoretisk uddannelse 

og vægtningen mellem teori og praksis vil derfor i høj grad være politisk bestemt. 

 

                                                             

45 Due, Brian; Trærup, Johan; Hennelund, Mads; Christensen, Jesper Højbjerg (Januar 2018) Digital transformation, s. 
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Revisionsprocesser i dag 

 

For at kunne forstå revisors rolle, er det værd at nævne de udfordringer som er i nutidens 

revisionsbranche. For at forstå revisionsprocessen og hvordan blockchain teknologi og software 

robotter kan afhjælpe risikoen, vil vi starte med en beskrive af relevante ISA’er og 

revisionsprocessen. Nogle af revisors udfordringer er blandt andet revisors vurdering af 

revisionsrisikoen på væsentlige områder og indhentelse af tilstrækkelig egnet revisionsbeviser, 

som kan være en omkostningsrig affære.  

Revisionsprocessen er beskrevet med udgangspunkt i udgivelsen om Revision i praksis af 

Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, udgivet af Karnov 

Group i 2015 og De internationale revisionsstandarder. 

Revisionsprocessen kan illustreres som følgende: 

 

Figur 16: Revisionsprocessen, efter egen tilvirkning 

 

Alle processer er forbundet med internationale revisionsstandarder og vi vil gennemgå de mest 

relevante ISA’er i forbindelse med gennemgangen af revisionsprocessen. Vi har valgt ikke at 

gennemgå samtlige ISA’er men kun fokuseret på dem vi har vurderet er mest relevante. 

Rapportering

Afsluttende handlinger og konklusion

Udførelsen

Planlægning og risikovurdering

Kunde- og opaveaccept
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Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse, ISA 200 

Hvis vi kigger i ISA 200 definerer den uafhængige revisors overordnede ansvar ved udførelse 

af en revision. Målet med revisionen er at sætte revisor i stand til at afgive en konklusion om, 

hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme. ISA’erne kræver at revisor opnår høj grad af sikkerhed for, 

at regnskabet i al væsentlighed er korrekt. Den høje sikkerhed skal nås ved at revisor opnår 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at reducere risikoen for væsentlige fejlinformationer.  

 

Kunde- og opgaveaccept, ISA 210 

ISA 210 ligger til grund for at det er revisors ansvar at aftale vilkårene for en revisionsopgave 

med virksomhedens ledelse inden påbegyndelse af opgaven.  

Det betyder, at inden revisor kan starte på en revisionsopgave, skal der være en aftale om 

fortsættelse/accept af kundeforholdet og den konkrete revisionsopgave samt vurdering af 

etiske krav og fastlæggelse af en revisionsaftale.     

 

Planlægningen af revisionen, ISA 300 

ISA 300 omhandler revisors ansvar for at planlægge revisionen af regnskaber. I planlægningen 

indgår både revisionsstrategien, revisionsplanen samt de senere udførte revisionshandlinger. 

Det er hensigtsmæssigt for revisionen at planlægningen foretages som noget af det første, da 

det hjælper revisor med at identificere vigtige revisionsområder og dermed sikre fokus på de 

relevante revisionshandlinger. Herudover skal planlægningen hjælpe med at læse mulige 

problemer rettidigt og dermed sikre at opgaven løses effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt. 

 

Identifikation og vurdering af risici for væsentlige fejlinformationer, ISA 315 

ISA 315 omhandler den del af revisionsprocessen, hvor revisor skal opnå forståelse af 

virksomheden for at kunne identificere eventuelle risici ved revisionen. Herudfra kan revisor 

planlægge den resterende del af revisionsopgaven samt hvilke revisionshandlinger revisor skal 

udføre for at afdække de eventuelle identificerede risici.  

 

Væsentlighed ved planlægning, ISA 320 

Væsentlighed er det beløb, som revisor definerer som værende den tolerantgrænse for fejl 

som der må være i et regnskab uden at regnskabsbruger ville træffe en anden beslutning på 
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baggrund af regnskabet. Væsentligheden skal anvendes både ved planlægningen, 

gennemførslen og konklusionen på revisionen.  

 

Revisors reaktion på vurderede risici, ISA 330 

ISA 330 omhandler den del af revisionsprocessen hvor revisor udformer og gennemfører de 

revisionshandlinger som anses for værende nødvendige, for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. 

 

Revisionsbevis, ISA 500 

Revisionsbeviser er de forhold som revisor baserer sin konklusion på. Et revisionsbevis kan 

deles op i to sammenhænge, tilstrækkelighed og egnethed. 

Tilstrækkelighed skal ses som målestokken for mængden af revisionsbeviser. Det vil sige at 

den nødvendige mængde afhænger af revisors klassifikation af de risici som revisionsbeviset 

skal reducere. 

Egnethed er målestokken for kvaliteten af revisionsbeviset. Det vil sige at relevans og 

pålidelighed skal indgå i beviset for at underbygge de konklusioner som revisor ønsker at 

konkludere på. 

ISA 500 beskriver formålet med et revisionsbevis i forbindelse med revisionen af et regnskab. 

Endvidere omhandler standarden revisors ansvar for at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for at kunne udtrykke en passende konklusion på baggrund af de indsamlede 

revisionsbeviser. Et af kravene for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis er vurdering af relevans 

og pålidelighed af beviset. Når revisor benytter materialet som er modtaget/udarbejdet af en 

kunde, skal revisor vurdere om informationen er tilstrækkelig og pålidelig til at kunne reducere 

den risiko som beviset har til formål at afdække. Hvis der er tvivl om hvorvidt pålideligheden 

af et revisionsbevis, skal revisor tilrettelægge yderligere handlinger for at sikre pålideligheden. 

 

Revisionsdokumentation, ISA 230 

I forlængelse af ISA 500 er det relevant også at kigge ned i ISA 230 som beskriver de krav, 

der er til revisor i forbindelse med udarbejdelsen af revisionsdokumentationen i forbindelse 

med revisionen af et regnskab. 

Arten af revisionsdokumentation beskrives som et bevis for revisors grundlag for konklusionen 

samt at det overordnede mål er nået. Det vil sige at revisionsbeviset skal medvirke til at 
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understøtte opgaveteamet med at planlægge og udføre revisionen, skabe ansvarlighed for det 

udførte arbejde og gøre det muligt for kvalitetsgennemgang og efterfølgende kontrol. 

Det er et krav at revisionsdokumentationen skal udarbejdes rettidigt og revisor skal samle 

dokumentationen i et centralt arkiv, så en tredje part har mulighed for at udføre 

kvalitetskontrol. Herudover skal revisor sikre sig, at revisionsdokumentationen hænger 

sammen med konklusionen. 

 

Eksterne bekræftelser, ISA 505 

En væsentlig ISA at kigge på er ISA 505 som omhandler hvordan revisor kan anvende 

eksterne bekræftelser som revisionsbevis. Pålideligheden til et revisionsbevis forstærkes når 

der indhentes dokumentation fra tredje parter, da pålideligheden i sagens natur vil 

tilvejebringe revisionsbeviset. 

Revisor kan gøre brug af to typer af anmodninger for at indhente bekræftelser hos tredje part. 

Den ene er en positiv bekræftelsen den anden en negativ bekræftelse. 

En positiv bekræftelse er når revisor beder en tredje part om at bekræfte en påstand, f.eks. en 

debitorsaldo. En negativ bekræftelse er når revisor bedre tredje part om at give revisor 

informationer, som revisor kan sammenholde med eget materiale. F.eks. 

engagementsbekræftelse fra banken.  

Revisor skal ligesom beskrevet i ISA 500 vurdere resultaterne af de eksterne bekræftelser og 

vurdere om de giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

I praksis er det ofte en omkostningsrig og tung proces at indhente eksterne bekræftelser og 

der er en tendens til at revisorer minimer brugen af tredje parts bekræftelser, fordi processen 

er besværlig.  

Men det er ikke kun tredje part bekræftelser som er en udfordring for revisorer. 

 

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet, ISA 240 

ISA 240 revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, indeholder et 

væsentligt afsnit omkring risikoen for besvigelser ved indregning af indtægter. Dette afsnit 

beskriver, at revisor på baggrund af forhåndsantagelser skal tilknytte en besvigelsesrisiko ved 

indregning af indtægter, da det er foruddefineret at der er en betydelig risiko for væsentlig 

fejlinformation på regnskabsposterne tilknyttet indtægter. Hvis revisor mener at der ikke er 
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tale om betydelig risiko, skal der kunne leveres et revisionsbevis der påviser at risikoen ikke er 

relevant.  

I praksis er det svært at indhente revisionsbevis som påviser at risikoen ikke er relevant, da 

den umiddelbare risiko er ved over-/undervurdering af omsætningen. Dette kan opstå ved at 

man bevidst rykker indtægter fra det ene eller anden indkomstperiode for at påvirke 

resultatet. Ofte vil man tro at virksomhederne gerne vil indregne mere omsætning i en 

periode, men det er ikke uset, at virksomheder gerne vil rykke omsætningen til den 

efterfølgende periode, hvis det er tydeligt at virksomheden ikke kan nå sine performancemål 

og dermed hellere vil flytte indtægterne til den efterfølgende periode, for at sikre opfyldning af 

performancemål i den efterfølgende periode.  

 

Revision af regnskabsmæssige skøn og dagsværdi, ISA 540 

ISA 540 omhandler revisors ansvar vedrørende regnskabsmæssige skøn, herunder 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdi og tilknyttede oplysninger ved revision af regnskaber. 

Revisor skal ved revisionen forsøge at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til afdækning 

af de tilhørende risici.  

Regnskabsmæssige skøn er altid en vurderingssag og det er derfor altid et risikofyldt område, 

da vurderinger både handler om at revisor skal kunne vurdere ledelsens kompetencer til at 

vurderes skønsmæssige forhold. F.eks. ved nedskrivning af debitorer. 

 

Revision af fortsat drift, ISA 570 

ISA 570 omhandler revisors ansvar ved revision af regnskaber med hensyn til fortsat drift og 

konsekvenser for revisors erklæring. 

I forbindelse med revisors afsluttende arbejdshandlinger, skal der vurderes og konkluderes på, 

om der er betydelig risiko eller væsentlig usikkerhed ved fortsat drift, da forholdet skal være 

med til at udforme den endelige konklusion til revisorerklæringen. 

Hvis der er tvivl om virksomhedens fortsatte drift, skal revisor indhente tilstrækkelig 

revisionsbevis, såsom fremtidige budgetter og ledelses vurderinger for at fastlægge den rette 

konklusion.  

Som med revision af skøn, er der ved konstatering af risiko for den fortsatte drift ikke er til 

stede, en betydelig risiko forbundet, hvorfor det kan være svært for revisor at sikre den rette 

konklusion og derfor skal indhente tilstrækkelige revisionsbeviser. 
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Kommunikation med den øverste ledelse, ISA 260 

ISA 260 omhandler revisors ansvar for at kommunikere med den øverste ledelse ved revision 

af regnskaber. Det er her at revisor skal kommunikere revisionens resultater til den øverste 

ledelse. Rapporteringen skal ske ved udarbejdelse af revisionsprotokollat eller ledelsesbrev og 

skal som minimum indeholde revisors holdninger til betydelige kvalitative aspekter af 

virksomhedens regnskabsprincipper, eventuelle betydelige vanskeligheder som man er stødt 

på under revisionen, eventuelle omstændigheder der kan påvirke revisors erklæring og ethvert 

betydeligt forhold der måtte opstå under revisionen, som efter revisors faglige vurdering bør 

kommunikeres til ledelsen.     

Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700 

Afslutningsvis skal revisor afgive en erklæring i henhold til ISA 700. ISA’en omhandler revisors 

ansvar for at udforme en konklusion om regnskabet og formen og indholdet af revisors 

erklæring som afgives som et resultat af en revision af et regnskab. 

Revisor skal udforme en konklusion om regnskabet baseret på de konklusioner, som er 

foretaget under revisionen og dermed udtrykke den klart i en skriftlig erklæring.   

 

Revisionsrisikomodellen 

 

Nu hvor der er styr på ISA’erne synes vi også det er relevant at kigge på revisors identifikation 

af risici og risikovurdering. Risikovurderingen er en central del af revisionsprocessen, da den 

skal identificere og vurdere risikoen for væsentlige fejlinformationer på henholdsvis 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. 

Risici på regnskabsniveau er risici for fejl, der gennemgribende vedrører regnskabet som 

helhed. Risici på revisionsmålsniveau er risici der direkte bidrager til fastlæggelsen af fejlens 

art, tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger, som er nødvendige 

for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. 

For at få en forståelse af risikovurderingen kan risikovurderingen beskrives ud fra 

revisionsrisikomodellen, som er fundamentet for principperne bag risikovurderingen.  

Modellen er afgørende for, at revisor kan fastlægge en passende revisionshandlinger til at 

afdække identificerede risici.  
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    Relativ risiko 

Figur 17: Revisionsrisikomodellen, efter egen tilvirkning 

 

Hvis man ganger den iboende risiko med kontrolrisikoen får man den relative risiko også kendt 

som risikoen for væsentlige fejlinformationer. Hvis man tillige ganger opdagelsesrisikoen 

herpå, får man revisionsrisikoen. 

Den iboende risiko er risikoen for, at der opstår fejl i en regnskabspost. Vurderingen af den 

iboende risiko for en regnskabspost foretages på baggrund af en vurdering af 

regnskabspostens art og kompleksitet. Det vil sige, at hvis der i en regnskabspost, såsom 

varelageret, er mange transaktioner eller manuelle transaktioner, vil risikoen for fejl alt andet 

lige være højere, end på regnskabsposter, hvor der ikke er mange transaktioner, såsom 

lokaleomkostninger, hvor der typisk kun vil være transaktioner ved betaling af husleje. 

Vurderingen af den iboende risiko skal foretages under hensyntagen til eventuelle interne 

kontroller. Det betyder, at hvis virksomheden har etableret gode interne kontroller, som f.eks. 

anden godkender på alle transaktioner, vil den iboende risiko alt andet lige være mindre. 

Kontrolrisikoen er en funktion af effektiviteten af den daglige ledelses udformning, 

implementering og opretholdelse af interne kontroller, til at håndtere konstaterede risici. 

Baseret på revisors kenskab til virksomheden og dennes kontrolmiljø kan revisor foretage en 

vurdering om kontrolrisikoen.  

Desto højere risiko revisor vurderer der er tilknyttet til et revisionsmål, jo flere handlinger skal 

revisor udføre for at afdække risikoen for at der opstår fejl. Den risiko der opstår for at revisor 

ikke kan få afdækket fejl ud fra sine revisionshandlinger, kaldes opdagelsesrisikoen. Samlet 

set udgør de tre sammenhængen i revisionsrisikoen. Det er revisors mål at nedbringe 

revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau således revisor med høj grad af sikkerhed kan 

konkludere, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den aktuelle regnskabsmæssige 

begrebsramme. 

Iboende 
risiko

Kontrol 
risiko

Opdagelses 
risiko

Revisions 
risiko
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Analyseafsnit 

 

Vi har i vores analyseafsnit valgt at præsentere et eksempel over hvordan blockchain kan 

anvendes og hvordan dette vil påvirke revisionsprocessen. Vi har endvidere lavet en analyse af 

de interviews vi har foretaget.  

 

Eksempel: Hvad kan blockchain have af påvirkning på revision af omsætning og 

debitorer 

 

Ud fra gennemgangen af revisionsprocessen har vi valgt at dykke ned i hvordan revisionen af 

to relevante områder, omsætning og tilgodehavender fra salg, kan effektueres ved hjælp af 

blockchain og softwarerobotter. 

Den dag i dag kan det være svært for revisor at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

at afdække væsentlige risici, men ved en implementering af blockchain teknologien og 

softwarerobotter, kan dette måske afhjælpes.    

Der er som beskrevet tidligere nogle problemstillinger i revisors arbejde, som det ser ud lige 

nu. Problemstillingerne koster ressourcer og revisor bruger ofte en del tid på at sikre 

retmæssig revisionsbeviser. FSR – Danske Revisorer har for 2018 meldt ud at der vil være 

ekstra fokus på væsentlige og risikofyldte områder46, såsom revision og planlægning af 

omsætning, varelager, værdiansættelse af tilgodehavender m.v., da det er de typiske 

områder, hvor det er vanskeligt at indhente tilstrækkeligt revisionsbevis. Der vil samtidig også 

være kig på planlægningen for kontrol af sådanne nogle områder, da planlægningen er en 

væsentlig del af forberedelserne for indhentelse af tilstrækkeligt revisionsbevis og 

kvalitetssikring heraf.  

Det kunne derfor være interessant at se på, om blockchain teknologien og software robotter 

kunne have indflydelse på revisors arbejde. 

Da vi desværre ikke har kunnet opnå viden nok om implementering af blockchain og 

softwarerobotter, har vi valgt at udarbejde et eksempel udelukkende bestående af 

revisionshandlingerne ved revision af omsætning og tilgodehavender fra salg. 

                                                             

46 https://www.FSR - danske 
revisorer.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Tilsyn%20med%20revisorer/ERSTs%20retningslinjer%20for%2
0kvalitetskontrollen%202018_280618 

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Tilsyn%20med%20revisorer/ERSTs%20retningslinjer%20for%20kvalitetskontrollen%202018_280618
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Tilsyn%20med%20revisorer/ERSTs%20retningslinjer%20for%20kvalitetskontrollen%202018_280618
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Tilsyn%20med%20revisorer/ERSTs%20retningslinjer%20for%20kvalitetskontrollen%202018_280618
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I vores eksempel har Virksomhed A, som sælger emballage, valgt at lægge sin salgsproces på 

et blockchain system i et lukket netværk, hvor handelspartnerne indgår i netværket.  

Dette medføre, at når Virksomhed A modtager en ordre fra en debitor, vil orden indføres i 

blockchain systemet, hvor der ved ordre modtagelsen vil blive sendt en faktura til debitor, som 

debitor skal acceptere, inden ordren sendes til varealgeret, hvor varen herefter vil blive 

plukket og shippet til debitor. Når ordren shippes, vil debitor via blockchainen kunne følge 

shippingen hele vejen fra varelageret til modtagelse på leveringsadresse. Virksomhed A kan 

ligeledes følge shippingen og der vil derfor ikke kunne opstå uenighed over, hvornår risikoen er 

overgået til debitor.  

Det er ikke usædvanligt, at større debitorer har en længere kredittid og Virksomhed A, kan via 

blockchain systemet sikre at rykker procedurerne implementeres og efterleves, hvis debitor 

ikke betaler til tiden. Herudover kan debitor på samme blockchain reklamere over vare som 

ikke lever op til den forventede kvalitet. Når varerne skal returneres, vil reklamationen sendes 

til Virksomhed A, som skal acceptere reklamationen, inden der kan sendes en kreditnota. 

Dette sikre at begge parter er enige i reklamationen inden varerne eventuelt shippes retur. 

Samtidig sikre det også, at en kreditnota vil blive sammenkoblet til den korrekte ordre og 

dermed også den oprindelige faktura. 

Nedenfor illustreres de procedure som revisor foretager sig ved planlægningen af revision af 

omsætning og tilgodehavender fra salg både før og efter anvendelse af blockchain teknologi og 

tillæg af software robotter. 
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Risikovurdering 

Til brug for forståelse af valgte revisionshandlinger har vi antaget at læserne af afhandlingen 

kender og forstår de enkelte revisionsmål, som er listet nedenstående. 

Revisionsmål, Balancen  Revisionsmål, præsentation (P&O) 

T: Tilstedeværelse  FU: Fuldstændighed 

R&F: Rettigheder og forpligtelser  FO: Forekomst 

V: Værdiansættelse og fordeling  R&F: Rettigheder og forpligtelser 

FU: Fuldstændighed  V&N: Værdiansættelse og nøjagtighed 

   K&F: Klassifikation og forståelighed 

Revisionsmål, resultatopgørelsen 

FU: Fuldstændighed 

FO: Forekomst 

N: Nøjagtighed 

P: Periodeafgrænsning 

K: Klassifikation 

 

Ved planlægningen af revisionshandlingerne for omsætning og tilgodehavender fra salg, har vi 

lagt følgende risikovurderinger til grund: 

Regnskab

spost 
Revisionsmål 

Ib
o
e
n
d
e
 r

is
ik

o
 

K
o
n
tr

o
l-

ri
s
ik

o
 

K
o
m

b
in

e
re

t 

ri
s
ik

o
 

Før blockchain Efter blockchain 

Omsæt-

ning 

Forekomst Høj Lav Mellem Besvigelsesrisiko på 

forekomst jf. ISA 

240, dette medfører 

høj iboende risiko. 

Som følge af den 

konstante 

verificering af salg 

via blockchain, vil 

den iboende risiko 

vurderes lav, og 

den forhånds-

antaget risiko på 

forekomst jf. ISA 

240 vil ikke være 

relevant. 
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Fuldstændighed Lav Lav Lav Da der er tale om 

rutinetransaktioner 

som registreres 

automatisk vurderes 

den iboende risiko at 

være lav. 

 

Uændret i henhold 

til før blockchain. 

Nøjagtighed Lav Lav Lav Jf. ovenstående 

 

 

Jf. ovenstående 

Periodeafgræns-

ning 

Høj Lav Mellem Besvigelsesrisiko på 

indregning jf. ISA 

240, som medfører 

høj iboende risiko. 

Som følge af den 

konstante 

verificering af salg 

via blockchain, vil 

den iboende risiko 

vurderes lav og 

den forhånds-

antaget risiko på 

periodisering jf. 

ISA 240 vil ikke 

være relevant. 

Klassifikation Lav Lav Lav Ingen komplekse 

kriterier for 

indregning. 

Uændret i henhold 

til før blockchain. 

Regnskab

spost 
Revisionsmål 

Ib
o
e
n
d
e
 r

is
ik

o
 

K
o
n
tr

o
l-

ri
s
ik

o
 

K
o
m

b
in

e
re

t 

ri
s
ik

o
 

Før blockchain Efter blockchain 

Tilgode-

havender 

fra salg 

Tilstedeværelse Høj Lav Lav Besvigelsesrisiko på 

indregning jf. ISA 

240, som medfører 

høj iboende risiko. 

Som følge af den 

konstante 

verificering af salg 

via blockchain, vil 

den iboende risiko 

vurderes lav, og 

den forhånds-
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antaget risiko på 

tilstedeværelse jf. 

ISA 240 vil ikke 

være relevant. 

Rettigheder og 

forpligtelser 

Lav Lav Lav Der er ingen særlige 

forhold som 

indikerer, at 

virksomheden ikke 

skulle have 

rettighederne til 

tilgodehavender fra 

salg. 

Uændret i henhold 

til før blockchain. 

Fuldstændighed Lav Lav Lav Rutinetransaktioner, 

hvorfor den iboende 

risiko sættes til lav. 

Uændret i henhold 

til før blockchain. 

Værdiansættelse 

og fordeling 

Høj Lav Lav Da der tale om 

skønsmæssige 

vurderinger på 

nedskrivningen til tab 

på debitorer, 

vurderes den iboende 

risiko at være høj. 

Da skønsmæssige 

vurderinger ikke 

kan reguleres ved 

hjælp af 

blockchain, er 

forholdet uændret 

i henhold til før 

blockchain. 

 

Omsætning 

Formålet med revision af omsætning er at opnå en begrundet overbevisning om at 

omsætningen eksisterer og tilhører virksomheden, at al omsætningen er medtaget og i korrekt 

regnskabsår samt at omsætningen bliver bogført og præsenteret korrekt. 

Som angivet ovenfor er omsætning som udgangspunkt en væsentlig regnskabspost, både som 

følge af ISA 240, men også grundet omsætningens formegentlig høje beløb og kompleksitet 

ved revisionen. 

Vi har i eksemplet antaget at virksomhedens interne kontroller fungerer effektivt og i hele 

regnskabsperioden.  
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Der er valgt at revidere ud fra den substansanalytisk risikovurdering. Der vil være betydelig 

risici forbundet med indregning af indtægter (forekomst, fuldstændighed og periodisering). 

 Revisionsmål Proces før blockchain Proces efter blockchain 

FU Udarbejd eller indhent oversigt over 

omsætning som skal afstemmes til 

råbalancen. Omsætningen kan 

eventuelt fordeles på varegrupper. 

Ved anvendelse af et blockchain 

system vil sammenhæng mellem 

bogføring og omsætningen være 

uforanderlig og handlingen vil derfor 

være irrelevant medmindre det er 

muligt at bogføre i systemet udenom 

blockchainen. 

FU, FO, N, P 

og K 

Indhent kontokort for alle 

omsætningskonti med henblik på 

udvælgelse af salgstransaktioner til 

detailtest.  

Afstem kontokortene råbalancen. 

Med udgangspunkt i udvalgte 

stikprøver foretages der test af 

følgende: 

• Indhent salgsfaktura og 

afstem til ordreseddel for at 

kontrollere at transaktionen 

er forekommet og indregnet 

i overensstemmelse med det 

aftalte 

• Sammenhold salgsfaktura 

med følgeseddel med 

henblik på at påse at 

fakturaen afspejler det hos 

kunden leverede 

• Påse at salgsfakturaen er 

bogført på korrekte konti 

samt at beløbet er korrekt 

indregnet 

• Identificer det tilhørende 

vareforbrug 

Blockchain systemet vil som en af de 

væsentligst faktorer for revisionen 

være, at alle salg er fuldt ud 

valideret. 

Det betyder at det er unødvendigt at 

indhente kontokort til brug for 

udvælgelse af stikprøver, da der ikke 

kan være et salg uden denne er 

verificeret. 

Blockchainens historik medfører at 

der nemt kan følges et salg fra 

ordren gives, varen plukkes og 

sendes til der sendes en faktura. 

Blockchainen vil ikke være 

fuldstændig, hvis der ikke var 

sammenhæng mellem ordre, 

følgeseddel og faktura.  

Det vil derfor være unødvendigt for 

revisor manuelt at udvælge 

stikprøver. 
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• Test at salgsfaktura og 

tilhørende vareforbrug er 

indregnet i samme periode. 

P Gennemgå på stikprøvevis salget i 

en periode op til balancedagen for 

forudfaktureringer og usædvanlig 

transaktioner. 

Ved brug af blockchain og smartrobot 

kan der ved angivelse af data lade 

robotten finde sammenlignelige 

transaktioner mellem det 

indeværende regnskabsår og det 

efterfølgende for at sikre at salget er 

bogført i korrekt regnskabsår. 

 

FU og P Gennemgå stikprøver på salg i en 

periode efter balancen for 

fakturering vedrørende gammelt år 

og usædvanlige transaktioner. 

Ved brug af blockchain og smartrobot 

kan der ved angivelse af data lade 

robotten finde sammenlignelige 

transaktioner mellem det 

indeværende regnskabsår og det 

efterfølgende for at sikre at salget er 

bogført i korrekt regnskabsår.  

FO, P og K Indhent en liste over kreditnotaer i 

en periode på 14 dage efter 

balancedagen og påse korrekt 

forekomst samt periodiseringer af 

salget. 

Listen skal afstemmes til 

råbalancen og derefter udvælge 

stikprøver til test. For de udvalgte 

stikprøver indhentes kreditnotaen 

og den tilhørende salgsfaktura. 

Der kontrolleres, at eventuelle salg 

vedrørende året er tilbageført 

såfremt der er udstedt kreditnotaer 

i den efterfølgende periode. 

Denne handling vil kunne 

sammensættes med den 

ovenstående, da der vil være 

sammenhæng mellem en kreditnota 

og et givent salg. 

FU, FO, N, P, 

K 

Indhent kontokort for alle 

produktgrupper og afstemme disse 

til råbalancen. 

Alle kontokort vil som følge af 

blockchainen allerede være integreret 

med bogholderiet, så der bør ikke 

være forskel mellem kontokort og 
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Skan salgskonti i bogføringen for 

store eller usædvanlige poster. 

råbalance hvorfor denne handling vil 

blive overflødig. 

FU Udvælg et antal fakturaer og påse 

at der foreligger ubrudt 

nummerrækkefølge. 

Der må ligges til grund, at det ikke vil 

være muligt at bryde 

nummerrækkefølgen når alle salg 

foretages via blockchain systemer 

hvorfor denne handling ligeledes vil 

blive overflødig. 

FU, FO og P Påse at eventuelle rabatter og 

bonusser er korrekt opgjort og 

periodiseret på balancen. 

Med henblik herpå indhentes og 

gennemgås ledelsens opgørelse og 

underliggende dokumentation for 

hensættelsen til rabatter og 

bonusser. 

Påse endvidere på stikprøvevis den 

opgjorte bonusforpligtelse med 

tidligere års forpligtelser og vurder 

rimeligheden heraf. 

Sammenhold til sidst forpligtelsen 

med tidligere års forpligtelser og 

vurder rimeligheden heraf. Tidligere 

års forpligtelse afstemmes til den 

faktiske afregnet bonus for at 

vurdere ledelsens evne til at skønne 

korrekt. 

Som en af de få handlinger, vil 

blockchain ikke gøre handlingen 

overflødig, da den er grundet i skøn. 

Handlingen omkring vurdering af 

ledelsens skøn skal derfor stadig 

vurderes af revisor. 

P&O Afstem årsregnskabet, herunder 

noteoplysninger, til det udførte 

arbejde og sikre, at posterne er 

korrekt præsenteret samt alle 

oplysninger er medtaget. 

Som udgangspunkt burde det ikke 

være muligt at være forskel mellem 

det der står i råbalancen og 

årsrapporten, men da udarbejdelse af 

årsrapporten formegentlig ikke vil 

blive opstillet ud fra et blockchain 

system, vil handlingen være uændret 

i henhold til handlingen før brugen af 

blockchain. 
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Når vi sammenholder revisionshandlingerne med og uden brug af blockchain, tegner der sig et 

tydeligt billede af, at der er væsentlige handlinger, som tidligere har kostet revisor en del tid, 

som vil kunne afskæres fra revisionen, da handlingerne vil være overflødige. Hvis vi kigger på 

revisionsmålene for omsætningen, vil alle revisionsmål relateret til resultatopgørelsen kunne 

afdækkes ved hjælp af blockchain. Det kan ligeledes lette en del af revisors manuelle arbejde 

med kontrol af bilag og interne sammenhænge.  

Men selvom blockchain kan anvendes til størstedel af handlingerne, er det fortsat vigtigt for 

revisor at have fokus på de skønsrelaterede handlinger såsom vurdering af ledelsens 

hensættelser til bonusser. 

 

Debitorer 

Formålet med revision af debitorer, også kaldet tilgodehavender fra salg og tjeneste ydelser, 

er at opnå begrundet overbevisning om tilgodehavendets eksistens, periodisering, kontering og 

værdiansættelse samt om tilgodehavendet er præsenteret korrekt i regnskabet. Vi har valgt 

ikke at tage høje for præsentationen i regnskabet. 

Som tidligere nævnt er indtægter og debitorer oftest væsentlige poster som følge af ISA 240.  

Vi har valgt at gå ud fra en kontrolbaseret revisionsstrategi suppleret med substanshandlinger. 

Vi har lagt til grund at virksomhedens interne kontroller fungere effektivt og dermed kan 

basere vores revisions, dog foruden værdiansættelse, herpå.  

Vi må som udgangspunkt antage at der altid vil være en risiko forbundet med tab på debitorer, 

da der kan være debitorer som ikke kan betale, er uenige i fakturaen osv.  

Revisionsmål  Proces før blockchain Proces efter blockchain 

T og R&F Udsendelse af saldomeddelelser til 

stikprøvevis udvalgte debitorer. 

Stikprøven udvælges fra en 

udleveret debitorsaldoliste, typisk 

modtaget ved løbende revision, og 

der udvælges ved stikprøve et 

antal debitorer, hvor der sendes 

saldomeddelelser til. 

Handlingen ville typisk blive 

foretaget på løbende revision og 

blive fulgt op ved detailrevisionen. 

Hvis salg foregår på et blockchain 

baseret system, vil alle salg blive 

registreret i blockchainen og det vil 

derfor altid være muligt at 

sammenkoble en debitor til et salg, det 

betyder, at det vil være umuligt at 

lave et fiktivt salg, da blockchain 

systemet kræver at netværket 

accepterer og verificere salget. På den 

måde, kan der være fuld verifikation af 

alle debitorer pr. balancedagen og det 
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vil være unødvendigt at fremsende 

saldomeddelelser.  

FU, V, og P&O Indhentelse af aldersfordelt 

debitorliste pr. balancedagen som 

skal efterregnes og afstemmes til 

finans. 

Gennemgå listen med henblik på 

usædvanlige debitornavne, 

store/gentagene små beløb og 

kontroller for korrekt omregning i 

forhold til kursen pr. 

balancedagen, hvis der skulle 

forekomme beløb i udenlandsk 

valuta. 

Til sidst kontrolleres om beløbene 

er klassificeret korrekt, såsom om 

der er debitorer i kredit. 

Som følge af blockchain systemet, vil 

saldoen på den aldersfordelte 

debitorliste og finans altid være ens, 

da systemet gør, at der ikke kan 

bogføres noget, udover det i 

blockchainen registreret.  

Ved tilføjelse af softwarerobot, vil det 

være muligt for systemet at kunne 

udpege debitorer med anderledes 

transaktionsflow end forventet. For 

eksempel udpeger debitorer med lange 

betalingstider, anden kurs eller 

debitorer i kredit. Dette vil reducere 

revisors manuelle arbejde, da 

softwarerobotten ville finde mønstre 

som det blotte øje vil have svært ved 

at gennemskue.   

T, FU og V Foretage test af aldersfordeling 

ved stikprøve gennemgang af 

fakturaer. 

Testen foretages ved at udvælge 

fakturaer fra fakturamappe eller 

omsætningens transaktionsliste. 

Fakturaerne kontrolleres for 

korrekt aldersfordeling.  

Handlingen her vil blive overflødig, da 

det i blockchain systemet ikke vil være 

muligt at oprette et salg uden en 

tilhørende debitorgodkendelse, hvorfor 

det altid vil være muligt at følge 

transaktionen.  

V Indhent specifikation af 

debitornedskrivninger pr. 

balancedagen og afstem til finans.  

Herefter skal der opnås en 

forståelse af 

nedskrivnignsprincipperne i 

virksomheden for at kunne 

kontrollere at principperne bliver 

overholdt. 

Som en af de få handlinger, vil det 

fortsat være en udfordring for revisor 

at vurdere værdiansættelsen af 

tilgodehavender, da værdien ikke kan 

verificeres, men ofte foretages ud fra 

skøn og forventninger. 

For debitorer der er under konkurs 

behandling, likviditetsmæssigt 

udfordring i henhold til deres 
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Herefter gennemgås specifikke 

nedskrivninger og der skal 

vurderes om de nedskrevne beløb 

er valide og opgjort korrekt. 

Vurder endvidere den opgjorte 

nedskrivning ved: 

• Analyse af 

forfaldstidspunkter, som er 

væsentlige overforfaldne 

og som der ikke er 

nedskrevet på 

• Registrerede indbetalinger 

efter statusdagen 

• Evt. komparative analyser 

for en debitor for at 

vurdere om der er 

uregelmæssigheder i 

betalinger. 

regnskaber, vil det ud fra 

softwarerobotten være muligt at finde 

frem til disse, men det kan ikke 

vurdere risikoen for tab. 

Softwarerobotten vil kunne finde 

sammenhænge eller tilnærmelsesvis 

forudsige fremtidige konkurser udfra 

tidligere mønstre, men da der forrsat 

er væsentlige skøn forbundet med 

debitornedskrivning, vil revisor fortsat 

være nødsaget til at lave manuelle 

arbejdshandler som før brugen af 

blockchainen. 

T, FU Indhent en liste over kreditnotaer i 

en periode på 14 dage efter 

balancedagen og påse korrekt 

forekomst samt periodisering af 

salget.  

Der udvælges en stikprøve på 

kreditnotaerne hvor 

kreditnotaerne sammenholdes til 

det konkrete salg for kontrol af 

korrekt tilbageførsel af salget. 

Som tidligere nævnt er alle 

salgstransaktioner registreret på 

blockchain systemet, hvorfor det vil 

være muligt at sammenholde 

kreditnotaer med salg og sikrer at 

disse er tilbageført i korrekt 

regnskabsår. 

P&O Afstem årsregnskabet til det 

udførte arbejde og sikre, at 

posterne er korrekt præsenteret 

samt at alle oplysninger er 

medtaget. 

Påse at beskrivelsen i anvendt 

regnskabspraksis er korrekt og 

dækkende. 

Som udgangspunkt burde det ikke 

være muligt at være forskel mellem 

det der står i finans og årsrapporten, 

men da udarbejdelse af årsrapporten 

formegentlig ikke vil blive opstillet ud 

fra et blockchain system, vil 

handlingen være uændret i henhold til 

handlingen før brugen af blockchain. 
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Når vi sammenholder arbejdshandlingerne mellem revision udført før og efter anvendelse af 

blockchain system, er det tydeligt, at væsentlige revisionsbevis, såsom verificering af 

debitorerne tilstedeværelse vil kunne klares på en væsentlig simplere metode, da der ved brug 

af blockchain systemer vil være fuld verificering af debitorer og udligning af tilgodehavender 

ved indbetalinger. Hvor revisor førhen kun ville kunne verificere dele af debitormassen, kan 

blockchain verificere den samlede debitormasse.  

Den væsentligste udfordring vil fortsat være værdiansættelsen af debitormassen, da der ved 

revision af værdiansættelse er involveret væsentlige skøn foretaget ud fra ledelsens 

vurderinger, som revisor skal forholde sig til. Blockchain kan underbygge ledelsen vurderinger, 

ved at kunne udpege debitorer med en forældet saldo, lange betalingstider, registrering af 

konkursbehandlinger osv.  

Overordnet set vil revisor kunne spare tid på den samlede revision, og som følge af fuld 

verificering af debitorerne, vil risikoen i henhold til ISA 240 være irrelevant, og revisionsposten 

dermed ikke have en forhøjet risiko som følge heraf.  
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Analyse af respondenters vurdering og forventninger til blockchainteknologien 

 

Som tidligere nævnt, bygger al vores empiriske data på vores interviews, hvor vi i alt har 

interviewet 11 personer, som er en god blanding af revisorer og andre personer fra dansk 

erhvervsliv som på den ene eller anden måde har beskæftiget sig med blockchain og 

derudover repræsentanter fra FSR – danske revisorer, Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen, for 

at vores population repræsenterer de mest relevante parter i den problemstilling vi ønsker at 

belyse.  

Vores respondenter har som udgangspunkt alle fået de samme spørgsmål, men der er dog 

sket en smule tilpasning i forhold til den enkeltes baggrund. De personer vi har interviewet 

som har erfaring med at udvikle og implementere løsninger baseret på blockchain har alle fået 

spørgsmål til deres erfaringer herom, hvorimod disse spørgsmål ikke har været relevante at 

stille til revisorer og andre respondenter som ikke har disse erfaringer. Samtidig har 

revisorerne fået spørgsmål som var relevante for dem, i forhold til deres forventning til deres 

fremtidige arbejde, mens dette ikke har været relevant at stille til de respondenter der ikke 

arbejder som revisorer. Det har været vigtigt for os at få tilpasset vores spørgsmål til de 

enkelte respondenter og deres erfaringer, samtidig med at vores spørgsmål skulle være 

nemme at sammenligne og analysere på efterfølgende.  

Formålet med vores interviews er at opnå en forståelse for erhvervslivets- og især 

revisionsbranchens forventninger til brugen af blockchain i den finansielle verden. Vores 

problemstilling går på, hvordan brugen af denne teknologi kan påvirke revisors arbejde i 

fremtiden, så for at kunne svare på det, har vi fundet det nødvendigt at forstå hvordan dansk 

erhvervsliv forventer at bruge denne teknologi i fremtiden, og ligeledes hvordan revisorerne 

forventer at deres arbejde vil ændre sig i takt med at samfundet og deres kunder bliver mere 

digitale. En af de opgaver, revisorer i mange år har brugt lang tid på, er at revidere bilag, men 

jo mere digitale virksomhederne bliver, des færre fysiske bilag forventes der at være i 

virksomhederne, da de med tiden vil blive opbevaret elektronisk og der vil derfor komme en 

naturlig forandring i måden hvorpå revisor arbejder.  

Vores respondenter er valgt på baggrund af research foretaget på internettet og 

gennemlæsning af artikler samt diverse udgivelser, for at finde relevante personer i Danmark 

med erfaring indenfor denne teknologi. Det har været en vigtig proces med at udvælge 

relevante personer til vores interviews, for udover at det skulle være personer med erfaring 

indenfor blockchain var det ligeledes vigtigt at det var personer som blev hørt på markedet. 

Derfor er de revisorer vi har udvalgt alle en del af revisionshusenes faglige afdelinger eller på 

anden måde respekteret indenfor udviklingen af revisors arbejde. Ligeledes er vores 
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repræsentanter fra erhvervslivet enten ledere i digitaliseringsafdelingerne eller på anden måde 

frontfigurer fra virksomhederne. Vores population endte med at bestå af 11 personer som er et 

godt miks af revisorer og dansk erhvervsliv og listen kan ses nedenfor.  

Vores respondenter er følgende:  

• FSR – danske revisorer: Eskild Nørregaard Jakobsen, chefkonsulent – se bilag 1 

• NETS: Martin Boye Ovesen, Product Manager Digitalization & Information Services - se 

bilag 2 

• Deloitte: Rasmus Winther Mølbjerg, Director med speciale i digitale transformationer - se 

bilag 3 

• KMD: Claus Krüger, Enterprise Architecht - se bilag 4 

• Ernst & Young: Thomas Hjortkjær Petersen, Partner - se bilag 5 

• Deloitte: Jonas Sveistrup Søgaard, Ph.D. studerende - se bilag 6 

• Dansk Erhverv: Janus Sandsgaard, Fagchef for IT og Digitalisering - se bilag 7 

• Deloitte: Christian Lehmann, Senior Manager og leder af Audit Innovation-gruppen - se 

bilag 8 

• Bird & Bird. Martin von Haller, specialiseret indenfor blockchain - se bilag 9 

• Erhvervsstyrelsen: Nils-bro Müller, chefkonsulent - se bilag 10 

• KPMG: Bent Dalager, Partner og Nordic Head for deres NewTech afdeling - se bilag 11 

 

Begrundelse for udvælgelsen af vores respondenter: 

Chefkonsulent Eskild Nørregaard Jakobsen fra FSR – Danske Revisorer blev udvalgt, da han er 

ansat i ‘Fagligt Center’. Eskild har en baggrund som Statsautoriseret Revisor og har 35 års 

erfaring fra revisionsbranchen. Til dagligt beskæftiger han sig med udvikling af FSR – Danske 

Revisorer’s strategi, herunder også den digitale udvikling, hvorfor vi mener at han var relevant 

at tale med I forhold til at få fastlagt FSR – Danske Revisorer’s holdning til anvendelse af 

blockchainteknologien og konsekvenserne heraf. 

Martin Boye Ovesen var Product Manager i Digitalization & Information Services hos NETS på 

tidspunktet for vores afholdte interview. Efterfølgende er han startet selvstændig virksomhed 

som konsulent indenfor implementering af blockchain i virksomheder. Som product manager 

hos NETS var Martin med til at udvikle deres blockchainbaserede løsning Stacker, og vi mener 

derfor at det bidrager til afhandlingens udarbejdelse at inddrage hans erfaringer med brugen 

af blockchain.  

Director med speciale i digitale transformationer hos Deloitte, Rasmus Winther Mølbjerg, er 

udvalgt til denne afhandling fordi han er én af frontfigurerne hos Deloitte I forhold til arbejdet 
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med blockchain og de konsekvenser brugen heraf kan medføre. Rasmus er ansvarlig for at 

afholde Deloittes’ Grab’n’Go sessioner, hvor de holder foredrag om digital transformation og de 

forskellige teknologier samt anvendelse heraf. Rasmus har meget erfaring omkring hvad 

blockchain er og hvordan det kan bruges og det sammenholdt med hans ansvar for digital 

transformation hos Deloitte gjorde, at vi mener han var relevant at interviewe. 

Claus Krüger arbejder som Enterprise Architect hos KMD og har udgivet flere artikler for KMD 

om digital transformation samt blockchainteknologien. Claus har ingen revisionsmæssig 

baggrund eller erfaring, så han er udelukkende medtaget for at få hans synspunkter på hvilke 

muligheder der er ved brugen af blockchainteknologien, samt hvordan han ser revisors arbejde 

i fremtiden. 

Thomas Hjortkjær Petersen er partner hos Ernst & Young og har flere års erfaring med 

revision. Derudover har han erfaring med blockchainteknologien og har derfor bidraget med et 

godt miks af både teknisk forståelse samt hvilke konsekvenser dette vil medføre for revisors 

arbejde. 

Jonas Sveistrup Søgaard er Ph.D. studerende hos Deloitte og er i gang med at skrive sit 

speciale som omhandler mulighederne forbundet med anvendelse af blockchainteknologien i 

virksomhederne. Han er derfor igang med at skrive speciale om stort set samme emne som 

os, hvorfor vi mener at det var en fordel at interviewe ham om hans erfaringer han har gjort 

sig i forbindelse med hans undersøgelse.  

Fagchef for IT og Digitalisering hos Dansk Erhverv Janus Sandsgaard, er medtaget som 

respondent fordi vi mener at det er vigtigt at det danske erhvervsliv er bredt repræsenteret. 

Janus Sandsgaard arbejder til dagligt med Dansk Erhvervs’ strategi inden for IT og 

digitalisering, hvorfor et interview med ham blev vurderet relevant.  

Christian Lehmann er leder af Audit Innovation-gruppen hos Deloitte, og han er derfor 

medtaget fordi han arbejder med nytænkning indenfor revision hos Deloitte. Han blev derfor 

anbefalet af Rasmus Winther Mølbjerg, for at give os det revisionsmæssige aspekt til de 

holdninger omkring blockchain vi fik frem fra interviewet med ham.  

Martin Von Haller er advokat hos Bird & Bird og er en af Danmarks førende IT-advokater med 

mere end 20 års erfaring. Martin har specialiseret sig indenfor blockchain og de konsekvenser 

det kan have lovgivningsmæssigt at virksomhederne begynder at anvende blockchain, 

samtidig med at han har specialiseret sig inden for rådgivning af IT-tech start-up 

virksomheder, så han har en bred forståelse for hvordan blockchainteknologien fungerer og 

hvilke anvendelsesmuligheder der er.  
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Fra Erhvervsstyrelsen har vi interviewet Nils-Bro Müller som er chefkonsulent. Vi kontaktede 

Erhvervsstyrelsen for at få et indblik i deres holdninger og forventinger til brugen af blockchain 

og blev henvist til Nils-Bro Müller. Han er chefkonsulent indenfor digitalisering hos 

Erhvervsstyrelsen. 

Bent Dalager er partner hos KPMG og er ‘Nordic Head’ i deres ‘NewTech’ afdeling, så han 

arbejder med at sikre, at medarbejderne hos KPMG er uddannet indenfor digitalisering og nye 

teknologier. Vi mener derfor at det var relevant at høre hans forventninger til brugen af 

blockchainteknologien samt hvilke konsekvenser det vil medføre. Samtidig har vi vurderet, at 

det var vigtigt at få repræsenteret flest muligt fra ‘The Big 4’ af revisionshusene, da vi mener 

at det primært er dem der skal være frontløbere og fortalere for brugen af ny teknologi og 

digitalisering. 

Da vi har valgt at vores interviews er bygget op som ’delvist strukturerede interviews’ gav det i 

alle tilfælde anledning til åben snak omkring emnet, og vi fik på den måde hørt nogle 

holdninger og erfaringer om teknologien som vi måske ikke selv ville have tænkt på at spørge 

efter. Fælles for alle vores interviews er, at svarene herfra skal underbygge opgavens 

konklusion og undersøgelser omkring hvordan blockchain anvendes i dag, men især også hvad 

forventningerne er til fremtiden. 

Der er som beskrevet ovenfor lavet tilpasninger til spørgsmålene for at passe til de enkelte 

respondenter, men grundstenen i vores spørgsmål er som følgende:  

1. Hvad er (indsæt firmanavn) forventninger til Blockchain teknologien 

2. Hvordan forholder I jer til den nye teknologi?  

3. Hvordan forventer I at det vil påvirke revisors arbejde i fremtiden, hvis det i hele taget 

vil påvirke revisors arbejde. 

4. Hvornår tror I at teknologien vil blive et væsentligt område og kan revisionsbranchen nå 

at omstille sig inden?  

5. Har I igangsat procedurer som skal sikre at revisorer ikke bliver rendt over enden grundet 

nye digitale udbud (Undladt hos personer udenfor revisionsbranchen) 

6. Er der viden og uddannelse nok til at sikre kvaliteten af revisorer arbejde når 

virksomhederne anvender blockchain 

7. Hvad vil være den største udfordring for revisorbranchen 

Alle respondenter modtog spørgsmål til interviewet forud for mødet for at sikre, at de var 

bekendt med hvad interviewet skulle handle om. Ved hvert interview startede samtalen altid 

med en kort præsentation af opgavens formål og præsentation af respondenterne, hvorefter 

spørgsmålene blev gennemgået. Som udgangspunkt blev spørgsmålene stillet i kronologisk 

rækkefølge, men da vores interviews som tidligere nævnt var ’delvist strukturerede’ var 
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snakken altid åben og i nogle tilfælde blev der besvaret på spørgsmålene i tilfældig 

rækkefølge, da nogle af spørgsmålene automatisk blev besvaret under besvarelsen af nogle af 

de andre spørgsmål. Samtalerne forløb roligt og der var plads til uddybende spørgsmål og 

forklaringer undervejs. 

Efterhånden som vi kom igennem de forskellige interviews, var det tydeligt at især 

revisionsbranchen havde en klar forventning til fremtidens brug. Nogle af revisorerne havde 

dog en mere ekstrem holdning til den forandring vi får at se i branchen end andre. Rasmus 

Winther Mølbjerg fra Deloitte udtalte: 

 

”..i virkeligheden i min optik, så kan vi eliminere store dele af det, vi gør i dag, man ikke stiller 

spørgsmålstegn ved. Og det er den reelle transformation.”47 

 

Det er Rasmus Winther’s klare holdning, at revisor ikke kommer til at lave det samme om 5 år 

som vi gør nu, og at der bliver brug for væsentlig færre revisorer end vi er i dag. I hvert fald i 

den ’almindelige’ revisorrolle. Der er stadig behov for revisorer, men så er det i rådgiverrollen. 

Det er klart, at selvom brugen af blockchain kan eliminere nogle af revisors arbejdshandlinger, 

så kan vi ikke helt undvære dem. Det kræver dog et stort arbejde fra revisors side, da det er 

dem selv der skal undersøge hvilke ydelser de skal til at tilbyde kunderne for at kunne 

fastholde deres arbejde. En stor del af det verificeringsarbejde som revisor udfører i dag, skal 

erstattes med andre arbejdsopgaver, så det er vigtigt at revisor nytænker deres rolle for at 

kunne følge med den digitale udvikling.  

 

Hvad er firmaets forventning til blockchainteknologien? 

Det første spørgsmål alle respondenterne blev stillet, var hvad firmaets forventninger er til 

blockchainteknologien. Svaret herpå er selvfølgelig med lidt forskellige synspunkter, alt 

afhængig af om respondenten er revisor eller om det er en person fra det danske erhvervsliv. 

De respondenter der er revisorer svarede alle på hvad deres forventninger er til teknologien 

baseret på deres arbejde som revisorer og hvordan de forventer dette vil påvirke deres 

arbejde, hvorimod respondenterne fra det danske erhvervsliv alle havde en lidt mere praktisk 

tilgang til spørgsmålet og hvilke forventninger de har til teknologien, da deres svar byggede 

mere på deres forventninger til hvordan teknologien vil blive brugt rundt om i virksomhederne.  

                                                             

47 Interview med Rasmus Winther Mølbjerg, Deloitte 
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Fælles for alle revisorerne er det dog, at de har en forventning om at implementering af 

teknologien – og den generelle digitale udvikling – vil skabe en ændring i deres 

arbejdsopgaver. Rasmus Winther Mølbjerg svarede: 

 

”... det kommer til at ændre markedet og industri og alt muligt andet. Der lever vi jo af 

rådgivning og at hjælpe dem med at omstille sig til det rent strategisk, operationelt og taktisk 

så de er klar til implementering af konkrete løsninger.”48 

 

Ud fra ovenstående svar er det tydeligt at se, at Rasmus Winther har en forventning om, at de 

opgaver revisor kommer til at arbejde med om 5 år er helt anderledes end de opgaver revisor 

arbejder med i dag. Det er klart, at hvis implementeringen af blockchain både ændrer 

markedet og industrien, vil det naturligvis også ændre revisors måde at arbejde på, da 

revisors arbejdsopgaver alle er tilpasset kunderne og deres forretning, for at sikre at revisor 

med en stor grad af sikkerhed kan skrive under på rigtigheden af regnskabet.  

En revision er i dag planlagt så den tager højde for virksomhedens ERP system og hvilke risici 

der er i den forbindelse, men hvis dette ERP system pludselig erstattes af et blockchainbaseret 

system der sikrer fuldstændig transparens ved hver enkelt transaktion, så vil en del af de risici 

der er forbundet med brugen af virksomhedernes ERP systemer elimineres.  

Hvis virksomhederne begynder at arbejde med blockchainbaserede systemer, vil disse 

systemer kunne anvendes på tværs af virksomhederne og på den måde skabe en fælles 

sandhed.  

 

”Fordi - der er to virksomheder, der har handlet med hinanden, og der har overført penge 

mellem hinanden - jamen den transaktion er jo lavet på en blockchain. Det er sket mellem to 

uafhængige parter. Så, hvad er det, en revisor skal hen og verificere! Der er ikke nogen, der 

kan forvanske den transaktion, og registrere en transaktion, der ikke er sket. Det kunne man 

gøre, hvis man havde hver sit ERP-system. Men det er der vores rolle er inde i dag. Men hvad 

er det, der sker i fremtiden? Hvis man ser på mulighederne omkring det, så er jeg ikke et 

sekund i tvivl om, at det har nogle ret spændende perspektiver.”49 

 

                                                             

48 Interview med Rasmus Winther Mølbjerg, Deloitte 
49 Interview med Christian Lehmann, Deloitte 
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Man vil altså ved brugen af blockchainteknologien kunne skabe et transaktionssystem som 

sikrer, at de transaktioner der fremgår i den ene virksomhed også er de transaktioner man ser 

i den modsvarende virksomhed. Hele behovet for at revisor kontrollerer debitorsaldi, korrekte 

fakturaer, kreditorsaldi og lignende transaktioner er derfor ikke længere nødvendig.  

Der er ingen tvivl om, at hvis den måde en økonomifunktion fungerer på i en virksomhed 

ændrer sig fra hvad vi kender i dag, til at være mere digital samt anvende systemer baseret 

på blockchain, så vil en del af de handlinger der tidligere har været relevante for revisor at 

udføre bortfalde. Hvis en virksomhed anvender blockchain og der dermed vil være transparens 

ved alle transaktioner, mener vi ikke at det længere er nødvendigt for revisor at udføre den 

samme mængde af kontrol af underliggende dokumentation – dette vedrører både kontrol af 

købs- og salgsfakturaer, men i lige så høj grad kontrol til kontoudtog, eksterne bekræftelser og 

lignende.  

Det generelle billede igennem vores interviews er derfor klart, at alle de revisorer vi har 

snakket med har en forventning om, at blockchainteknologien vil ændre revisors arbejde og 

rolle i fremtiden. Det er der stor enighed om. Den største usikkerhed der er i denne 

sammenhæng, er hvornår denne ændring til ske.  

Udover den generelle holdning hos revisorerne, er der også en tydelig generel holdning at 

spore hos de af vores respondenter som sidder i det danske erhvervsliv.  

 

”Jeg tror ikke, vi har en officiel holdning, men i hvert fald, der hvor jeg sidder, er vi nogle 

stykker, der har en overbevisning om, at det her kommer til at revolutionere den måde, som 

man gør forretning på på den lange bane. Og dermed indikerer jeg måske nok også, at vi ikke 

er nået så langt endnu i forhold til modenheden i teknologien, men der er ingen tvivl om, at 

den kommer virkelig til at disrupte..”50 

 

Som det ses ovenfor er KMD ikke gået ud med en officiel holdning til blockchainteknologien og 

brugen heraf, men de medarbejdere som arbejder med teknologien og hvilke 

udviklingsmuligheder der er forbundet hermed, til daglig, er enige om at denne teknologi 

kommer til at revolutionere den måde vi gør forretning på i dag.  

 

                                                             

50 Interview med Claus Krüger, KMD 
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”Jeg mener at stort set alle brancher kan få gavn af at bruge teknologien.”51 

 

Udover KMD var vi også i dialog med NETS, og her mødte vi også en generel forventning om, 

at denne teknologi kan gavne – endda på tværs af stort set alle brancher. Martin Boye Ovesen 

hos NETS, som jo for øvrigt er den eneste af de adspurgte virksomheder som allerede har 

udviklet og implementeret en blockchainbaseret løsning, havde en klar forventning om, at 

teknologien kan noget helt specielt. Men det kræver at de mennesker der skal arbejde med 

teknologien sætter sig ind i hvad den kan og hvordan den fungerer. Som nævnt tidligere i 

afhandlingen, er finanssektoren et spændende segment når det kommer til udnyttelse af 

teknologien, netop fordi den i sin tid blev udviklet med det formål at flytte værdi fra en 

lokation til en anden, uden anvendelse af en tredjemand, f.eks. en bank. At NETS vælger at gå 

ind i denne teknologi og udvikler et system i deres forretning, vidner om, at der er mange 

muligheder og fordele forbundet med brugen af blockchain.  

En af de ting der skal til for, at vores forventninger om at det kommer til at ændre markedet 

markant hvis denne teknologi begynder at blive anvendt flere og flere steder, er at 

virksomhederne skal tænke kreativt og udvikle løsninger – også selvom løsningerne til at 

starte med ser ud som om de kan true deres allerede eksisterende forretning.  

Det er klart, at hvis en ny teknologi skal kunne gøre sit indpas på det danske erhvervsliv og 

komme til at rykke på den måde vi gør forretning på og dermed også på den måde revisor skal 

revidere i fremtiden, skal der være en klar holdning om, at man ønsker denne teknologi. Hvis 

teknologien bliver afvist og relevante personer ikke kan se fordelene og mulighederne 

forbundet med brugen af denne teknologi, vil den nok møde så stor modstand at den ikke kan 

ende med at blive nogen stor og væsentlig spiller på markedet, men hvis den generelle 

holdning er, at man møder denne teknologi og omfavner den med åbne arme og interesse i at 

undersøge, hvad den reelt kan bruges til, så tror vi også at det er nødvendigt at forberede alle 

instanser på at denne teknologi er kommet for at blive.  

 

Hvordan forholder I jer til den nye teknologi: 

Andet spørgsmål i vores interviews lægger sig tæt op ad første spørgsmål, men hvor første 

spørgsmål går på hvordan virksomhederne forholder sig til teknologien, går andet spørgsmål 

mere ud på om virksomhederne forholder sig positivt eller negativt til teknologien. Og samtidig 

                                                             

51 Interview med Martin Boye Ovesen, NETS 
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også hvilke handlinger virksomhederne har foretaget i forhold til at inddrage den nye teknologi 

– hvis de overhovedet har foretaget nogle.  

Dette er netop vigtigt, som også nævnt ovenfor, da det er vigtigt at relevante aktører 

forholder sig positivt til teknologien. Den positive holdning til teknologien er i hvert fald vigtig 

hvis man går med et ønske om at anvende denne teknologi. Som med alle andre nye ting 

kræver det, at man kan se fordelene for at en eventuel implementering kan blive en succes. 

Og det er ikke nok at kunne se fordelene – man skal også være i stand til at videreformidle 

disse fordele til sine ansatte og øvrige interessenter.  

Den generelle opfattelse under vores interviews var, at alle var positive overfor teknologien. 

En vigtig spiller når det kommer til revisorerne er FSR – Danske Revisorer og deres tilgang til 

teknologien, da deres opgave selvfølgelig er at repræsenterer bredden af de danske revisorer.  

 

”Ja, altså vi er positive og går selvfølgelig ind med åbent sind i forhold til ny teknologi, fordi vi 

også ser gode muligheder for revisorbranchen faktisk for en genfødsel havde jeg nær sagt, for 

det giver nogle helt andre muligheder for at behandle store datamængder - behandle ting 

meget mere real-time end den måde en revision foregår på idag, som er sådan mere 

bagudskuende i det hele taget.” 52 

 

At FSR – danske revisorer ser positivt på teknologien mener vi er vigtigt i forhold til hvordan 

den bliver taget imod ude i de forskellige revisionshuse da FSR – Danske Revisorer 

repræsenterer den danske revisionsbranche. Hvis FSR - DANSKE Danske Revisorer melder ud 

til deres medlemmer, at denne teknologi er en god ting og at der er mange muligheder her, vil 

deres medlemmer med større sandsynlighed også være positive overfor teknologien.  

Det var dog også en generel positiv opfattelse vi mødte hos revisorerne vi interviewede. 

Revisionsbranchen har de sidste mange år mødt mange former for digitalisering, så det er ikke 

nyt for revisorerne at skulle tage højde for ny teknologi. Men der er selvfølgelig stor forskel på 

hvilke former for ny teknologi som revisorerne har været udsat for, og blockchainteknologien 

er nok særligt revolutionerende, i forhold til de muligheder den giver.   

 

”Det, der for mig kræver, at det bliver interessant, det er jo - for blockchain for mig er rigtig 

interessant - hvis det kan skaleres. For du kan sige, hvis man bare havde små blockchain 
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konsortier rundt omkring, der ikke talte sammen, hvad har vi så egentlig vundet ved det? Men 

hvis man kan skalere teknologien til, at det er noget man bruger nationalt eller andre steder, 

så har det nogle perspektiver i min verden. Fordi så er det, at man kan begynde at sætte 

strøm til nogle ret store processer i samfundet osv.”53 

 

Ifølge Christian Lehmann fra Deloitte kræver det, at blockchain bliver skaleret op og brugt i 

store sammenhænge vidt og bredt, for at vi kan opleve de egentlige fordele. Det er klart, at 

hvis teknologien udelukkende anvendes til små interne systemer som kun giver de enkelte 

virksomheder små fordele, men systemerne ikke udbredes og anvendes på tværs af 

organisationer, så går man glip af mange af de fordele der er ved blockchain, som også er 

nævnt tidligere i denne afhandling. For at blockchain kan gå ind og erstatte andre systemer og 

eliminere flere af de revisionshandlinger som revisor er nødt til at foretage på nuværende 

tidspunkt, så kræver det at systemerne er udviklet til at blive anvendt på tværs af flere 

organisationer for netop at skabe den form for transparens og sikkerhed som er en af de helt 

store fordele ved anvendelse af blockchain. Det er også kun hvis denne transparens og 

sikkerhed bliver opnået, at revisor for alvor vil mærke en ændring på arbejdshandlingerne.  

De virksomheder det er lykkedes os at få i tale omkring blockchain har på den ene eller anden 

måde udtalt sig om blockchain eller arbejdet med teknologien, så de har måske lidt på forhånd 

udtrykt en eller anden form for positiv holdning til blockchain, og man kan dermed sige at vi 

ikke har været i dialog med eventuelle virksomheder med en negativ holdning til teknologien. 

Dog mener vi at alle de virksomheder vi har interviewet har forholdt sig realistisk til både 

fordele og ulemper ved brugen af teknologien.  

Tager man sådan nogle som KMD, så har de kigget på blockchain i en længere periode, og 

teknologien er nået igennem deres første faser når de vurderer mulighederne ved en ny 

teknologi og ligger på nuværende tidspunkt i deres testfase.  

 

”Og blockchain – den har været i asses siden sidste år og er nu rykket ned i Trial, fordi nu 

begynder vi rent faktisk at prøve det af med nogle kunder. Og det bliver nok en af dem, som 

skal prøves af nogle gange inden vi siger, at den er lige i skabet.”54 
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Ovenstående udsagn bevidner også om, at selvom virksomhederne er positive stemt overfor 

denne teknologi, så kræver det en del gennemtestning og teknologien er fortsat på sit spæde 

stadie. Det har derfor været svært at finde virksomheder som rent faktisk har implementeret 

løsninger med blockchain, men her er NETS et godt eksempel. NETS har som tidligere nævnt i 

opgaven udviklet en løsning de kalder Stacker. Denne løsning er fuldt færdigudviklet og er 

implementeret og er dermed en del af NETS’ samlede produktportefølje. Det er derfor bevist, at 

teknologien virker og at den kan anvendes – det er blot et spørgsmål at finde ud af i hvilket 

omfang den kan anvendes.  

 

Hvordan forventer I at det vil påvirke revisors arbejde i fremtiden, hvis det i det hele taget vil 

påvirke revisors arbejde? 

 

Den generelle forventning til revisors arbejde i fremtiden er helt klart, at de handlinger revisor 

udfører i dag ikke vil være de samme i fremtiden. Brugen af blockchainteknologi vil eliminere 

behovet for, at teste de samme revisionsmål som vi gør i dag.  

 

”Der i sig selv er der i hvert fald nogle revisionsmål for mig, der blev udfordret på, om vi 

overhovedet behøver at teste dem i fremtiden.”55 

 

Selvom forventningerne til, at det vil ændre revisors måde at arbejde på i fremtiden var ret ens 

på tværs af alle respondenter, så var der forskel på hvor radikal en forandring der blev spået. 

Hvor nogle var mere ekstreme og mener, at vi kan kigge på en virkelighed hvor vi slet ikke har 

behov for revisor i fremtiden, så var andre mere realistiske og kunne godt se at der fortsat vil 

være behov for revisor, men at det bliver andre handlinger vi skal lave.  

Rasmus Winther fra Deloitte udtalte nedenstående, da han blev bedt om at kommentere på FSR 

– Danske Revisorer’s holdning om, at revisor ikke bliver overflødig i fremtiden.  
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”…jeg kan prøve at tage den rolle, som er mest ekstrem, og så kan det godt være, at nogle af 

de andre, I snakker med, nok kunne være mere realistisk. Men i min optik, hvis vi nu tager det 

ekstreme, så er det fordi de ikke har forstået endnu, at der ikke er behov for dem.”56 

 

Hans holdning er meget ekstrem, hvilket han også selv nævner, men der er måske et smule 

sandhed i udtalelsen. Vi tror ikke på, at revisor bliver helt overflødig, for der vil stadig være 

behov for rådgivere og revisionsmæssige skøn, men vi tror på, at nogle af de handlinger revisor 

udfører i dag vil være overflødige i fremtiden, hvis virksomhederne begynder at anvende 

blockchainteknologien.  

Vi tror uden tvivl at man vil se et skifte i de revisionshandlinger revisor udfører i dag og dem der 

er krav om der skal udføres senere. Hvis blockchainteknologien bliver anvendt i virksomhederne, 

vil der blive skabt et system hvor hver transaktion er verificeret og ikke kan forfalskes, så der 

behovet for at afdække risikoen for besvigelser vil helt naturligt også være et andet.  

 

”Men omvendt vil der være så mange opgaver for de revisorer for at sikre, at de data, der 

ryger op på denne her database, er verificerede, før de kommer derop. Så jeg tror, at den 

fundamentale rolle for en revisor er lige som stå på mål for at regnskabsdata er compliant, vil 

stadig være lige så vigtig, som den var før. Det er bare på en anden måde end i gamle 

dage.”57 

 

Selvom revisors arbejdshandlinger vil ændre sig i fremtiden, så er revisors grundlæggende 

ansvar fortsat det samme. Revisor har altid været offentlighedens tillidsrepræsentant i forhold 

til, om virksomhedernes årsregnskaber giver et retvisende billede og dette mener vi ikke vil 

ændre sig selvom der pludselig bliver anvendt en anden teknologi end der har været anvendt 

tidligere. Dette understøttes af ovenstående udtalelse fra Martin Von Haller, som da også har en 

klar holdning om, at revisor fortsat vil have en vigtig position i samfundet, på trods af de 

ændrede revisionshandlinger.  

Et andet perspektiv på dette spørgsmål er ikke så meget revisors handlinger, men ligeledes 

antallet af revisorer. Hvis revisor ikke skal udføre den samme mængde bilagsrevision og den 
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samme mængde revisionshandlinger i fremtiden, kunne man måske forestille sig, at der blev 

behov for færre revisorer.  

Der er delte meninger om dette på tværs af vores respondenter. Thomas Petersen fra Ernst & 

Young mener at vi har det samme antal revisorer om 10 år som vi har nu58, hvilket også er den 

holdning vi mødte hos FSR - DANSKE REVISORER. Hos begge parter er holdningen nærmere, at 

selvom behovet for nogle af revisors arbejdshandlinger bliver elimineret, vil de blive erstattet af 

andre handlinger.  

Det kan være svært at vurdere hvordan fremtiden ser ud for revisorerne, men der kunne 

sandsynligvis være tale om en blanding af en ændring i antallet af revisorer samt en ændring i 

de arbejdshandlinger revisor skal udføre.  

 

”Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, vi er en anden sammensætning af mennesker. Fordi hvis 

man skal kunne forstå og forholde sig til blockchain og algoritmer og alt muligt andet, så har vi 

brug for en helt anden diversitet i vores kompetencer end det, vi har i dag.”59 

 

Christian Lehmann har fat i en spændende synsvinkel på hele problematikken her, for ikke nok 

med at revisors handlinger vil ændre sig i fremtiden og antallet af revisorer højst sandsynligt 

også vil rykke sig, så kan vi måske også se frem til, at der skal være en anden viden og nogle 

andre kompetencer til stede hos fremtidens revisorer.  

Selvom fremtidens revisionshandlinger ikke kommer til at handle i lige så høj grad om at foretage 

bilagsrevision, så vil det være nødvendigt at revidere selve kæden der ligger bag det 

blockchainbaserede system, så det vil kræve at fremtidens revisorer har nogle IT-kompetencer 

som der ikke tidligere har været krav om.  

 

Det kommer helt klart til at påvirke - og jeg tror den helt grundlæggende opgave med at lave 

revision, den vil på sigt falde bort. Dermed er ikke sagt, at revisorerne bliver arbejdsløse, men 

de kommer til at skulle lave noget andet, og de kommer primært til at skulle leve af rådgivning 

i stedet for at leve revision. Fordi revision det bliver noget man bare trykker på en knap.60 
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For at kunne analysere på om revisor bliver overflødig i fremtiden, er det vigtigt at inddrage 

erhvervslivets forventninger til revisor, for så længe der er et ønske fra erhvervslivets side om 

at anvende revisor, vil der være arbejde til dem. Det er et klassisk eksempel på udbud og 

efterspørgsel. Som det ses fra ovenstående udsagn fra Claus Krüger hos KMD, så er 

forventningen ikke at revisorerne vil være arbejdsløse, men at de kommer til at lave andre 

arbejdsopgaver i fremtiden. Ligesom nu, hvor revisor bruger noget af sin tid på at rådgive, vil 

der i fremtiden også være behov for rådgivningsopgaver.  

Måske vil antallet af rådgivningsopgaver endda stige, når tallene er verificeret i et 

blockchainbaseret system og virksomhederne ikke skal bruge de samme mængder af penge på 

klassiske revisionsopgaver. Der vil dermed blive frigivet nogle penge i virksomheder på den 

årlige revisorregning, og man kunne måske forestille sig at virksomhederne så vil prioritere at 

anvende revisor til rådgivningsopgaver som tidligere har været nedprioriteret eller sparet væk. 

Der skal jo fortsat betales skat og tages strategiske beslutninger, som alt sammen er noget 

revisor kan rådgive om og effektivisere internt i virksomhederne.  

Så måske vil anvendelsen af blockchain åbne mulighederne for, at virksomhederne får kigget på 

nogle af de områder som de tidligere har sparet væk. Virksomhederne er vant til at anvende en 

stor sum penge på revisor hvert år, så hvis det pludselig bliver billigere at få udført den 

traditionelle revision, kunne man forestille sig at de fremover vil anvende noget af den 

besparelse på anden rådgivning. 

 

Hvornår tror I at teknologien bliver et væsentligt område og kan revisionsbranchen nå at omstille 

sig inden?  

Spørgsmålet omkring timingen var til gengæld et spørgsmål der delte vandene. Hvor vi i de 

andre spørgsmål har set en større grad af enighed blandt respondenterne, er der her større 

uenighed om hvornår vi kommer til at se disse forandringer.  

Rasmus Winther fra Deloitte mener at vi kan se en ændring indenfor de næste 12 måneder, hvis 

alle aktører på markedet ellers er klar til det, mens Thomas Petersen fra Ernst & Young mener 

at vi er mere end 10 år ude i fremtiden før vi kommer til at se en ændring.  

 

”Ja, det kan vi gøre indenfor de næste 2 år. Og jeg vil endda sige, at vi kunne gøre det 

hurtigere, hvis vi ville trykke på maks-speederen. Det kunne vi. Så er der udbredelsesdelen. At 

få lovgivningen og alle de andre praksisser med omkring ”skal man, gør man, vil man”. Den er 

længere og mere tung. Altså, det er det, der gør, at der nok går nærmere 5 år for det, end at 
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det bare vil tage 12 måneder. Men jeg vil sige, at hvis der var nogen, der gav os ressourcerne 

til at gøre det, så kunne vi have det der op at køre indenfor 12 måneder.”61 

 

Der er mange aspekter der skal være på plads, for at en ny teknologi kan overtage en stor del 

af markedet og have den store påvirkning som vi mener at blockchain kan ende med at få. 

Udover at der skal være styr på forståelsen omkring hvad blockchain er og hvad teknologien 

kan bruges til, så er det også vigtigt at lovgivningen og andre standarder der følger med. Som 

det fremgår af ovenstående udsagn, så mener Rasmus Winther Mølbjerg ikke at det er den 

tekniske del der spænder ben for en hurtig implementering, men nærmere hele processen 

omkring at få udbredt den nye teknologi. 

Samtidig med at teknologien skal udbredes, så vil en succesfuld implementering som tidligere 

nævnt også kræve, at der fra samfundets side er en generel positiv holdning til teknologien, 

samtidig med at der skal være en bred interesse for at anvende teknologien – også fra politisk 

side.  

 

”Jeg tror som sagt - tilbage til det der med, at når den har den modenhed til, at den kan 

skaleres til mange, og man måske også politisk beslutter sig for at gøre nogle ting i Danmark, 

hvor man siger, at blockchain er vejen frem for det politiske system, for den måde vi vil styre 

vores samfund på - så kan jeg se stort potentiale i det.”62 

 

Hvis man for alvor skal have gavn af teknologien kræver det, at flere institutioner og 

virksomheder i Danmark – og måske også internationalt – anvender den, for at alle 

transaktioner kan automatiseres ligegyldigt hvem modparten er. Desuden sikres der større 

interaktion på tværs af systemer og funktioner, jo flere steder teknologien anvendes.  

Vi mener at det er vigtigt for udbredelsen og den gavn man opnår af teknologien, at den 

anvendes så mange steder som muligt.  

 

”Nej, bare det at få standarder så de kan tale sammen kommer til at tage mere end 5 år. Og 

først der kan man begynde at realisere det. Men det kan godt være, at hvis EU laver en EU 
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blockchainløsning kan det fremme processen. Myndighederne er i mange tilfælde nøglen til 

succes.”63 

 

Baseret på ovenstående udsagn fra Martin Boye Ovesen hos NETS, er det også hans klare 

holdning at det kommer til at tage noget tid før vi for alvor vil se blockchainbaserede løsninger 

i samfundet. Han er ikke den eneste af respondenterne der mener, at det kræver noget fra 

politisk side, hvilket også kunne ses i interviewet med blandt andet Christian Lehmann fra 

Deloitte. Der er ingen tvivl om, at der er nødt til at være en interesse og en opmærksomhed fra 

myndighedernes side, for at virksomhederne skal finde et incitament for at anvende denne 

teknologi. Dette kunne for eksempel være hvis staten udviklede en blockchainbaseret løsning 

som gjorde det muligt for virksomhederne at indrapportere deres regnskabsoplysninger 

automatisk hvis de selv anvender en blockchainbaseret løsning.  

Under vores interview med Erhvervsstyrelsen, kom det frem at de på nuværende tidspunkt er 

begyndt at kigge på en løsning som netop gør, at virksomhederne ikke længere skal indberette 

deres årsrapport, men at de offentlige instanser som skal anvende virksomhedernes 

regnskabstal, kan hente dem direkte i virksomhederne. Hvis de vel at mærke anvender 

blockchainbaserede systemer.  

 

”Ja, hvis I har kigget lidt i regeringens digitaliseringsstrategi for 2016-2020, så vil I se, at der 

er et projekt, som hedder automatisk erhvervsrapportering. Og automatisk 

erhvervsrapportering går - i det helt store overblik - ud på at erstatte virksomhedernes 

indberetning med en løsning, hvor dem, der har brug for data, henter data ned i 

virksomhederne.”64 

 

Det er et stort skridt på vejen at Erhvervsstyrelsen også kigger på netop den mulighed, for det 

vil for alvor skabe et incitament hos virksomhederne til at kigge i retning af 

blockchainbaserede løsninger. Hvis virksomhederne kan spare tid og ressourcer ved ikke at 

skulle udarbejde deres årsrapport, men blot holde deres bogholderi up-to-date på en 

blockchainbaseret løsning, så mener vi at mange virksomheder vil have interesse i at tænke i 

nye digitale baner.  
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Det kan være svært at sige med sikkerhed præcis hvornår vi kommer til at se denne ændring i 

revisors arbejde, men svaret skal nok findes et sted i midten af skalaen. For at teknologien skal 

blive en væsentlig spiller på markedet og for alvor revolutionere revisors arbejde, kræver det at 

både revisorer og erhvervslivet omfavner den nye teknologi og de muligheder den medfører, så 

svaret på spørgsmålet skal nok findes i et godt miks fra begge verdener.  

Realistisk set, skal markedet være klar til at tage imod teknologien, og for at den kan ændre 

revisors måde at arbejde på kræver det, at det ikke blot er løsninger i testfasen, men reelle 

færdige løsninger som er implementeret og fuldt funktionsdygtige. De løsninger vi tidligere har 

berørt her i opgaven er alle enten små løsninger eller løsninger som endnu ikke er taget fuldt i 

brug, så disse løsninger i sig selv har endnu ikke haft nogen påvirkning på revisors arbejde. For 

at se den fulde effekt vil det kræve, at der bliver implementeret løsninger i virksomhederne som 

skubber på hele opsætningen med ERP systemer og flytter på den måde økonomifunktionerne 

fungerer på.  

Et mere realistisk bud på hvornår vi kommer til at se denne ændring kommer nok fra Jonas 

Sveistrup Søgaard fra Deloitte.  

 

”Jeg tror indenfor de næste 5-7 år, så kommer det her. Det er så konkret, jeg kan være.”65 

 

 

Og det er ikke sikkert at det ender med at være den helt korrekte tidshorisont, men hverken 

erhvervslivet eller revisorerne er klar til at omfavne teknologien indenfor de næste 12 måneder. 

 

Har I igangsat procedurer som skal sikre at revisorer ikke bliver rendt over enden grundet nye 

digitale udbud?  

Dette spørgsmål er særligt relevant for at kunne belyse om revisorerne er klar til den eventuelle 

ændring der kommer til at ske. Som med alt anden ny teknologi, kræver det at man er på 

forkant og har sat sig ind i hvordan teknologien fungerer, for at kunne forstå hvilke konsekvenser 

det kommer til at have for ens arbejde. Det har derfor været vigtigt for os at spørge vores 

respondenter, om de allerede på nuværende tidspunkt har gjort nogle tiltag for at være forberedt.  

Der var faktisk stor enighed hos vores respondenter om, at de alle er gået i gang med at 

forberede deres medarbejdere på den nye teknologi, men der er selvfølgelig forskel på hvilken 
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tilgang de har taget. Fælles for revisionshusene er, at de på den ene eller anden måde er begyndt 

at gøre det til en del af deres interne uddannelsesprogram. Men udover de handlinger de gør 

internt i revisionsvirksomhederne, er det vigtigt at revisoruddannelsen fra centralt hold løbende 

bliver tilpasset til at afspejle nutidens samfund. Og det er nok i virkeligheden der problemet 

ligger. Revisionsvirksomhederne kan selvfølgelig altid tilpasse deres interne uddannelser, men 

hvis deres medarbejdere ikke har en grundlæggende forståelse for teknologien opnået fra deres 

uddannelse, så er et internt kursus sjældent nok til at klæde medarbejderne ordentligt på til at 

kunne revidere under disse nye forudsætninger.  

Udover det revisionshusene gør internt, er der også behov for, at der kommer noget fælles 

information fra centralt hold, og dette kunne for eksempel kommer fra FSR - DANSKE 

REVISORER, som jo arbejder med at sikre den faglige viden hos deres medlemmer.  

 

”Det vi har igangsat det er blandt andet, vi har sammensat en lille gruppe af medlemmer som 

mødes herinde i forskellige workshops, som diskuterer de her emner. Det er ikke kun 

blockchain, men ny teknologi i hvert fald. Og vi har gjort en del i forhold til også at undersøge 

hvad der findes af materiale og viden internationalt set og noget af det næste vi vil begynde at 

komme med vil være artikler i for eksempel Revision og Regnskabsvæsen omkring de her 

emner, og det er simpelthen for at skabe opmærksomhed. Ligesom sådan en publikation skal 

skabe opmærksomhed overfor medlemmerne for på den måde at gøre dem klar til de her nye 

ting.”66 

 

For at sikre at der bliver skabt opmærksomhed omkring blockchainteknologien – og ny teknologi 

i det hele taget – vil FSR – Danske Revisorer sørge for at der bliver snakket om denne teknologi. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at teknologien findes samt hvad den kan bruges til, for at 

skabe bevidsthed om at der er ændringer på vej. Det er selvfølgelig vigtigt at revisionshusene 

internt også er bevidste om denne teknologi og underviser deres medarbejder efter egne 

retningslinjer, men vi mener det er vigtigt at der også bruges tid og energi på at debattere 

emnet hos FSR – Danske Revisorer, da det er vigtigt at den viden der er om teknologien er ens 

på tværs af revisionshusene så alle er forberedt på bedst mulig måde. Det er derfor vigtigt for 

den fremtidige uddannelse, at FSR – Danske Revisorer også er interesseret i at få tilpasset 

Cand.merc.aud studiet så den uddanner revisorer til fremtidens samfund og ikke til det samfund 

vi har nu.  

                                                             

66 Interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR – Danske Revisorer 
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Udover at uddannelsen skal passe til det samfund revisorerne bliver uddannet i, så er det også 

vigtigt, at der er en generel nysgerrighed hos revisorerne for at blive bedre til den tekniske del. 

Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, så det er vigtigt at de nyuddannede revisorer har 

en interesse i at blive gode til den del af revisionen der omhandler IT revision. Som tidligere 

nævnt, forventer vi at revisors arbejdsopgaver i fremtiden bliver en blanding af traditionel 

revision og IT revision – måske med vægt på IT revision – så det er vigtigt at der er en naturlig 

interesse for den del af fremtidens revisorjob, når man beslutter sig for at uddanne sig til revisor. 

Hos vores respondenter virker det heller ikke som om at det bliver noget problem, for deres 

yngre medarbejdere efterspørger automatisk mere teknisk viden i takt med at samfundet 

generelt bliver mere og mere digitaliseret.67 

Spørgsmålet lægger sig tæt op ad næste spørgsmål, og det er svært at svare på det ene uden 

automatisk at have svaret på det næste. 

 

Er der viden og uddannelse nok til at sikre kvaliteten af revisorer arbejde når virksomhederne 

anvender blockchain 

I forlængelse af svaret til ovenstående spørgsmål, er det meget naturligt, at når respondenterne 

har igangsat procedurer for at sikre, at deres medarbejdere er ordentligt klædt på til den nye 

teknologi, så er det fordi de ikke føler at der er uddannelse og viden nok på nuværende tidspunkt. 

Ellers var behovet der jo ikke for yderligere uddannelse.  

Det interessante ved lige netop dette spørgsmål er måske, at det ikke nødvendigvis er den 

klassiske Cand.merc.aud’er der skal kunne det her i fremtiden. Som tidligere nævnt i opgaven 

kan der være behov for at tilpasse et revisionsteam så det ikke udelukkende indeholder den 

klassiske revisor, men at man henter folk ind fra IT-universiteterne. På den måde kan man sikre 

den at et revisionsteam er sammensat af de rigtige kompetencer for at kunne varetage hele 

revisionen.  

 

”Men vi skal on-boarde andre typer mennesker. Om de så kommer fra it-universitetet eller 

DTU, eller hvor de kommer fra - men vi har brug for - hvis vi skal lykkes med den 

transformation, som revisionsbranchen er på vej ud i, så skal vi have nogle helt andre 

mennesker. Men vi skal jo stadigvæk have nogle, som er gode til regnskab og skat og fortolke 

regnskabslovgivning og going concern og kunne forholde sig til de klassiske revisionsting.”68 

                                                             

67 Interview med Thomas Petersen, Ernst & Young 
68 Interview med Christian Lehmann, Deloitte 



Page 95 of 330 

 

 

Ud fra ovenstående udsagn er det tydeligt, at der er brug for andre kompetencer på et 

revisionsteam i fremtiden end dem vi ser nu. Det er selvfølgelig farligt at bytte alle medarbejdere 

ud med IT-revisorer eller andre IT-kyndige medarbejdere, hvis disse ikke samtidig besidder 

viden og erfaring indenfor regnskabslovgivningen, da man dermed ikke vil kunne gennemføre 

en revision efter gældende lovgivning. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for en anden 

form for viden på fremtidens revisionsteam end vi ser det nu. 

 

Cand.merc.aud studiet som vi kender det fra Copenhagen Business School i dag, er bygget op 

som vist i nedenstående model:  

 

 

Figur 18: Oversigt over Cand.merc.aud studiet på CBS, fra CBS' hjemmeside: 

https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/candmercaud-revisorkandidat 

 

Ingen af fagene indeholdte undervisning i den digitale udvikling da vi fulgte undervisningen, og 

efter vores kendskab er der ikke i hovedfagene lavet nogen tilpasning af indholdet så det 

passer til de nye krav der bliver stillet til revisorernes kompetencer. Dette bevirker, at de 

nyuddannede i virkeligheden af bagud på viden så snart de kommer ud med et eksamensbevis 

i hånden.  

Holdningen var også klar blandt alle vores respondenter, at der simpelthen ikke er nok 

uddannelse inden for dette område. Der bliver til efteråret 2019 udbudt et valgfag på 

Copenhagen Business School der hedder ’Blockchain and Sustainable Digital Infrastructures’ 

for første gang. Valgfaget har til formål at give de studerende en forståelse for hvad blockchain 
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er og hvordan det kan anvendes i virksomhederne.69 Det er nødvendigt at klæde de 

studerende på til at forstå de digitale muligheder der er i virksomhederne, for på den måde at 

være forberedt på at revidere under de nye forhold.  

 

”Det er jo lige kommet. Og det er også fordi, der har været pres på fra branchen. Du kan se, vi 

fik lov til sidste år at komme ud på CMA og havde et 3-timers oplæg om fremtidens revision, 

hvor vi bl.a. også nævnte blockchain. Det var første gang, vi satte det fodaftryk derude. Det er 

der virkelig brug for.”70 

 

For at vi kan få tilpasset uddannelsen til at afdække alle de behov der bliver oplevet rundt 

omkring i revisionshusene, er det nødvendigt at branchen er med til at tilpasse uddannelsen og 

sikrer, at uddannelsesinstitutionerne er klar over den efterspørgsel der er. Hvis ikke der bliver 

lagt et vist form for pres på universiteterne til at nytænke uddannelserne hele tiden og følge 

med udviklingen, så risikerer vi at de fortsætter med det samme indhold som tidligere.  

Som med alle nye tiltag er det vigtigt, at der bliver skabt en form for efterspørgsel og 

opmærksomhed omkring emnet. 

En af udfordringerne forbundet med at få mere teknologisk indhold på uddannelsen er helt 

klart også at der skal være undervisere til det. Det kræver, at vi får nogle eksperter på 

området som er i stand til at undervise indenfor blockchain og brugen heraf.  

 

”… vi gør i hvert fald noget som FSR - DANSKE REVISORER også i forhold til at fremme det 

men også i forhold til at bakke op med undervisningskræfter og den slags. For vi kan ikke stille 

op med undervisningskræft, så det skal komme ude fra virksomhederne fra dem som sidder og 

arbejder med det - det er der fra det skal komme.”71 

 

Disse eksperter skal hentes udefra – måske endda i udlandet, men det er essentielt at både 

branchen, FSR – danske revisorer og de danske virksomheder sørger for at skabe en 

efterspørgsel for at det kan lykkes at tiltrække udenlandske eksperter. På det stadie 

teknologien er på nuværende tidspunkt, er der få eksperter og derfor stor rift om dem. 

                                                             

69 https://kursuskatalog.cbs.dk/2019-2020/KAN-CCMVV1739U.aspx 
70 Interview med Christian Lehmann, Deloitte 
71 Interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR – danske revisorer 

https://kursuskatalog.cbs.dk/2019-2020/KAN-CCMVV1739U.aspx
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Vi mener at det er vigtigt for en succesfuld uddannelse som giver de rigtige kompetencer, at 

man får fat på eksperter som ved noget om både blockchainteknologien, brugen heraf samt 

har en forståelse for revision og den tilhørende lovgivning. 

 

Hvad vil være den største udfordring for revisorbranchen 

Spørgsmålet kommer meget i forlængelse af de foregående spørgsmål, og fungerede egentlig 

fint som en afrunding på vores interviews. I alle tilfælde havde vi været igennem fordele og 

ulemper ved brugen af blockchain og hvordan revisor skal omstille sig for at være parat til den 

nye teknologi.  

Der var bred enighed på tværs af alle respondenter om, at den største udfordring for 

revisionsbranchen er den omstilling vi står overfor og de manglende kompetencer.  

 

”Kompetencer. Det er jeg ret overbevist om. I hvert fald hvis man ser vores nuværende 

organisation i Big Four eller bare i revisionsbranchen, så er der ikke mange, der kan udfordre 

og forstå det der. Så vi skal have nogle folk, der kan arbejde med blockchain og kan se 

mulighederne i det. Og også, hvordan kan man bruge det i revisionsmæssig sammenhæng og 

sikre sig, at det virker og alle de her ting. Det tror jeg bliver den store forståelse for 

teknologien og kompetencer.”72 

 

Som nævnt tidligere i opgaven, er det vigtigt at revisorerne forstår blockchainteknologien, for 

at kunne forstå hvad den kan bruges til og hvordan brugen af teknologien kommer til at påvirke 

deres arbejde. Der er derfor essentielt at vi får skabt viden og uddannelse nok indenfor området, 

for at være klar til det nye digitale samfund som vi unægtelig står overfor.  

Udover at skulle sikre de rigtige kompetencer hos revisorerne, er det også vigtigt at deres 

revisionsmæssige værktøjskasse er på plads.  

 

”..det er nok kompetencedelen. Og måske værktøjsdelen - revisionsværktøjer vil jeg tro.”73 

 

                                                             

72 Interview med Christian Lehmann, Deloitte 
73 Interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR – Danske Revisorer 
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Revisorer anvender mange værktøjer i deres daglige arbejde til både udarbejdelse af 

revisionsdokumentation, afstemninger, risikovurderinger og lignende. Ved siden af udvikling af 

revisorernes kompetencer, er det vigtigt at disse værktøjer bliver tilpasset og udviklet så det 

passer til den nye teknologi og den digitale udvikling generelt.  
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Afsluttende afsnit 

Konklusion 

 

Som nævnt i afsnittet ’Målgruppe og formål med afhandlingen’ har intentionen med denne 

afhandling været at give både studerende og uddannelsesinstitutioner, men også revisorer og 

dansk erhvervsliv, et billede af de udfordringer og ændringer som vi står overfor, hvis 

blockchainteknologien bliver implementeret i danske virksomheder.  

Baseret på ovenstående fandt vi det relevant at stille os selv følgende spørgsmål, som dermed 

også er nærværende afhandlings undersøgelsesspørgsmål. 

’Hvordan fungerer blockchainteknologien og hvordan kan brugen heraf påvirke revisors rolle 

samt revisionens udførelse i fremtiden’ 

For at nå frem til vores konklusion har det været nødvendigt at give læseren en forståelse for 

hvad blockchainteknologien er og hvad den kan bruges til. 

Blockchainteknologien blev oprindeligt udviklet som led i at få indført en måde at overføre 

værdier fra en person til en anden uden behovet for at involvere en tredje mellemmand – det 

man kender i dag som kryptovaluta. Det er derfor også den naturlige reaktion hos mange når 

blockchainteknologien er blevet nævnt, at drage en parallel til bitcoin og kryptovaluta generelt.  

Der er ingen tvivl om, at de to ting også hænger sammen. Man kan ikke handle med 

kryptovaluta uden at anvende blockchain, men man kan sagtens anvende blockchain uden at 

formålet hermed er bitcoin. Og det er netop det interessante. Der er utroligt mange 

anvendelsesmuligheder forbundet med blockchainteknologien – man fristes nærmest til at 

sige, at det kun er fantasien der sætter grænser.  

Blockchainteknologien er helt overordnet set en kæde af blokke som alle sammen indeholder 

en form for information. Blokkene er kryptografisk forbundet og kan enten være på et såkaldt 

centralt netværk eller et decentralt netværk. Forskellen på de to er, at der på et centralt 

netværk er en leder der bestemmer over de øvrige medlemmer i netværket og det er dermed 

kun udvalgte medlemmer der kan se transaktionssporet og godkende nye transaktioner, 

hvorimod der ved et decentralt netværk ikke er nogen leder og her er alle medlemmer 

ansvarlige for at godkende nye transaktioner og validere rigtigheden heraf. Der er derfor også 

alle medlemmer som kan se transaktionssporet for samtlige transaktioner i netværket.  

Det er vigtigt at gøre læseren opmærksom på, at blockchainteknologien fortsat er på sit spæde 

stadie i det danske erhvervsliv – og til anvendelse internt i virksomhederne generelt, så der er 
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en vis usikkerhed forbundet med de resultater vi er kommet frem til, da der er tale om en 

fremtidsorienteret afhandling. 

I forbindelse med vores research er vi stødt på mange anvendelsesmuligheder med denne 

teknologi og også løsninger som allerede er implementeret eller som er under udvikling. Det er 

derfor blevet tydeligt for os, at blockchainteknologien kan anvendes flere steder i 

virksomhederne og der er dermed mange situationer hvormed revisors arbejde vil blive 

påvirket i fremtiden. Det er igennem afhandlingen blevet tydeligt, at implementeringen af 

blockchain i virksomhederne, kan revolutionere den måde økonomifunktionerne fungerer på og 

dermed også den måde revisor skal revidere et regnskab for at kunne afgive sin erklæring.  

Der bliver arbejdet på at udvikle en løsning som gør, at systemer baseret på blockchain kan 

anvendes sideløbende med virksomhedernes ERP systemer, og på den måde kan stort set alle 

transaktioner i en virksomhed foregå digitalt og med verifikation fra modparten i en given 

transaktion. På den måde vil behovet for detailrevision fra revisors side blive elimineret, og det 

er dermed en helt anden form for revision vi vil se i fremtiden.  

Hvis mængden af bilagsrevision ændrer sig i fremtiden, vil revisor få frigivet tid og ressourcer 

til andre revisionshandlinger, og for at revisor skal beholde sit arbejde vil det derfor være 

nødvendigt for revisor at nytænke de arbejdshandlinger de udfører for at sikre at have samme 

mængde af arbejde i fremtiden. Hvis ikke revisor formår at få tilpasset sine 

revisionshandlinger, vil der i fremtiden ikke være behov for samme antal revisorer som vi har i 

dag.  

Som ved al anden ny teknologi eller andre tiltag i en virksomhed, vil det kræve en revision af 

det nye system og opsætningen heraf. Så selvom revisor ikke skal udføre samme mængde af 

bilagsrevision og de samme revisionshandlinger i fremtiden som tidligere, vil implementeringen 

af blockchainteknologien medføre andre revisionshandlinger.  

I takt med at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, vil kompetencerne hos 

revisionsmedarbejderne automatisk have behov for en tilpasning. Dette kræves også hvis 

blockchainteknologien bliver implementeret. I stedet for at revisor har de kompetencer som 

det er krævet i dag, vil det være nødvendigt at tilegne sig flere IT-kompetencer. Man kan lidt 

groft sige, at revisorerne skal til at udvikle sig til IT-revisorer i stedet for ’almindelige’ 

revisorer.  

Hvis revisor skal tilegne sig andre kompetencer end det er tilfældet i dag, er det derfor 

nødvendigt at kigge på den revisoruddannelse der tilbydes. På nuværende tidspunkt 

undervises der ikke i digitaliseringens påvirkning på revisors arbejde, men der er trods alt 

oprettet et valgfag som starter i efteråret 2019, som har til formål at give den studerende et 
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indblik i hvordan blockchain kan anvendes i virksomhederne. Det er blevet tydeligt igennem 

vores interviews, at det er den generelle holdning hos både revisorer og i det danske 

erhvervsliv, at der mangler uddannelse indenfor digitalisering generelt. Der er bred enighed 

blandt vores respondenter om, at de revisorer vi uddanner i dag på Cand.merc.aud-studiet er 

bagud allerede på deres sidste eksamens dag. Vi kan derfor konkludere at der er behov for en 

tilpasning af vores uddannelse, så den passer til det samfund og de virksomheder som de 

nyuddannede skal ud at arbejde med.  

Vi har igennem vores analyse fundet ud af, at det er nødvendigt for udviklingen af den 

nuværende uddannelse at der bliver skabt et behov herfor. Det kan ikke forventes at 

uddannelsesinstitutionerne på eget initiativ opretter nye fag og tilpasser de allerede 

eksisterende fag med nyt indhold, hvis de ikke møder et vis pres fra både revisionsbranchen 

og de danske virksomheder. Der skal være et incitament for dem til at bruge tid og ressourcer 

på at ændre i uddannelsens opbygning, og dette mener vi skal komme fra eksterne parter. Vi 

kan konkludere at FSR spiller en central rolle i udviklingen af revisoruddannelsen, da de 

repræsenteret de danske revisorer som helhed. Det er i FSR’s interesse at der bliver kigget på 

uddannelsen for der er uden tvivl brug for en opdatering af indholdet, for at sikre at de 

revisorer der bliver uddannet er ordentligt klædt på til at varetage de arbejdsopgaver de 

møder i deres job efter endt uddannelse.  

En anden problemstilling vi har undersøgt i denne afhandling er hvordan revisors rolle og 

arbejdshandlinger kommer til at se ud i fremtiden. Vi har en klar forventning om, at hvis 

denne teknologi vinder sit indpas i det danske erhvervsliv og bliver implementeret i de danske 

virksomheder, så skal revisor nytænke sin rolle og de ydelser der bliver tilbudt til kunderne, 

for at have nok arbejde. Der er dog ingen tvivl om, at implementering af blockchainteknologien 

vil medføre mange arbejdsopgaver for revisor, da man, ligesom ved al anden ny teknologi, 

skal foretages en kontrol af den generelle opsætning af systemet for at sikre, at alt er opsat 

korrekt og for at få afdækket eventuelle risici forbundet ved brugen af teknologien.  

Vi har igennem vores interviews mødt en klar holdning om, at denne teknologi vil blive 

anvendt på den ene eller anden måde i de danske virksomheder, da der er et utal af 

anvendelsesmuligheder. For at få den optimale gavn af teknologien kræver det, at den vil blive 

anvendt bredt på tværs af virksomheder og organisationer. Det er klart at virksomhederne skal 

have en form for incitament for at bruge tid og ressourcer på at udvikle en ny løsning til 

allerede eksisterende systemer, men hvis Erhvervsstyrelsen lancerer en løsning som gør, at 

virksomhederne ikke behøver at indberette årsrapporter, som deres projekt ’Automatiseret 

Erhvervsrapportering’ antyder, vil der være et stort incitament for virksomhederne til at 

anvende blockchain.  
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Det er vores klare forventning, baseret på undersøgelsen og analysen i denne afhandling, at vi 

helt klart vil se en anvendelse af denne teknologi indenfor de næste 5-10 år. Den gavn vi vil 

opleve fra teknologien vil afhænge af hvor udbredt brugen bliver.  

Igennem vores opstillede eksempel i denne afhandling, samt baseret på analysen af vores 

afholdte interviews, er det blevet tydeligt for os at det kommer til at have en stor påvirkning 

på revisors arbejde i fremtiden, hvis der bliver udviklet blockchainløsninger til brug i 

virksomhederne. Der vil ske en ændring i de arbejdshandlinger revisor foretager, da flere af 

disse handlinger vil blive elimineret. Vi vil ikke længere se et behov for samme form for 

bilagsrevision og samme mængde af kontrol af de forskellige posteringer i virksomhedens 

bogføring. Disse handlinger vil i stedet blive udskiftet med revisionshandlinger der skal sikre, 

at de anvendte blockchainløsninger er kodet korrekt og at alle parter i netværket er verificeret. 

Det kan derfor udledes af vores analyse, at revisorer i fremtiden skal være mere IT-revisorer 

end vi kender dem i dag. Der er behov for, at revisorer tilegner sig IT-kompetencer for at 

kunne følge med den digitale udvikling og for ikke at blive arbejdsløse.  

Vi kan på baggrund af ovenstående konkludere, at der er utroligt mange 

anvendelsesmuligheder med blockchainteknologien, og hvis teknologien bliver skaleret op i en 

størrelse så den bliver anvendt på tværs af virksomheder, organisationer, offentlige 

institutioner og endda landegrænser, så er der meget gavn at hente ved at bruge teknologien.  

Det kan yderligere konkluderes, at det er nødvendigt med pres fra revisionsbranchen samt FSR 

– Danske Revisorer, hvis vi skal sikre at Cand.merc.aud-uddannelsen som vi kender den i dag 

bliver tilpasset til at følge de digitale tiltag vi ser i markedet. Og det er nødvendigt med en 

tilpasning af uddannelsen for at sikre, at de nyuddannede revisorer ikke er bagud på viden 

allerede efter endt uddannelse.  

Til sidst kan det konkluderes, at der er forskellige aspekter som alle skal falde på plads for at 

blockchainteknologien kan vinde sit indpas, men det er vores klare holdning baseret på denne 

afhandling, at det kommer til at ske og dermed vil revisors arbejde og rolle i samfundet 

automatisk blive påvirket.  
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Perspektivering 

 

Vi har i vores afhandling valgt at lægge stor vægt på revisors fremtidige rolle ved brug af 

blockchainteknologien og især analyseret på de fremtidige forventninger som vores 

respondenter vurderer bliver relevante. Det betyder at en stor del af afhandlingen er baseret 

på revisorers, fagfolk etc. forventninger til teknologien og knap så meget på hvad teknologien 

rent faktisk har bidraget med indtil videre.  

 

En anden tilgang til afhandlingen kunne derfor have været, at finde en virksomhed som 

allerede havde implementeret blockchainteknologien, for at analysere på den reelle effekt 

blockchainteknologien har haft for virksomhedens arbejdsopgaver. Virksomheden ville 

formegentlig allerede kunne vurdere om blockchainteknologien havde optimeret 

arbejdsopgaverne og hvis ikke der havde været en optimering, ville der formegentlig være 

kommet andre handlinger, som der ikke var tænkt på, som kunne have en effekt på 

virksomhedens arbejdsopgaver. 

 

Når man havde fået en fornemmelse af virksomhedens nye arbejdsopgaver, ville det være 

optimalt ud fra et revisors synspunkt, at gennemføre en revision af virksomheden, for at se 

hvilke reelle revisionshandlinger som ville være optimale at udføre, for at kunne afgive en 

konklusion med høj grad af sikkerhed. Revisionshandlingerne bør sammenholdes med de i 

forvejen eksisterende revisionshandlinger for en lignende virksomhed, som ikke havde 

implementeret blockchainteknologien, for at sammenholde effektiviteten, revisionens omfang 

og materiale indsamling samt validering heraf, for at vurdere om det reelt set kan hjælpe både 

virksomheden men også revisor for en mere optimal sagsløsning. 

 

Der bør i forlængelse heraf også undersøges, om virksomheden har haft konkrete 

udfordringer, som revisor kunne have assisteret med, hvis den rette viden om teknologien 

havde været der. 

 

Vi ville have forestillet os, at sådan en opgave ville have været løst ud fra en casebaseret 

tilgang, fremfor den analytiske, som er anvendt i denne afhandling. 
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Bilag 

 

Alle interviews er transskriberet og lydfilerne findes på et offentligt OneDrive: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM-

VjGkFdaUTjEY&id=8142DB541A713B10%21106&cid=8142DB541A713B10 

 

Bilag 1 – Interview med Eskild Nørregaard Jakobsen, FSR d. 20. september 2018 

 

 

Men, jeg hedder Gina og jeg kommer fra Martinsens revision, og det her er Camilla som 

kommer fra Novozymes, og vi skriver om Blockchain og den eventuelt forventede påvirkning 

det har på revisor og revisors arbejde i fremtiden. Og, ja, vi har et par interviewspørgsmål.. 

øhh.. men jeg ved ikke, skal vi bare hoppe ud i det?  #00:00:35-5# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det kan vi godt - det kan være jeg lige skal sige hvem jeg var.  #00:00:35-

3# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, det kunne være en god idé. #00:00:35-3# 

 

ESKILD, FSR: Til en start.. og, jeg hedder Eskild Jakobsen og jeg er autoriseret revisor. Jeg 

har været partner i E&Y igennem en del år, så jeg har 35 års erfaring fra revisionsbranchen, og 

arbejder nu her i FSR som chefkonsulent. Og noget af det jeg arbejder med er blandt andet 

der her i forbindelse med vores strategi, altsa FSR's strategi, og en af elementerne i strategien 

er noget omkring teknologi. Og derfor også teknologi som Blockchain. Så det er sådan lidt 

meget kort omkring min baggrund. Men skal vi starte med det første spørgsmål? #00:01:26-

1# 

 

GINA/CAMILLA: Ja #00:01:28-0# 

 

ESKILD, FSR: Forventninger til blockchain teknologien. Altså, som jeg startede med at sige, så 

er blockchain teknologi jo en blandt flere teknologier som vi forventer får en stor indflydelse i 

forhold til den måde revisor skal arbejde på i fremtiden. Vi har lavet en rapport som I kan få, 

der hedder Digial Transformation, som også omtaler blockchain og også noget omkring 

betydningen for revisor. Jeg ved ikke om I allerede har set den her.  #00:02:05-8# 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM-VjGkFdaUTjEY&id=8142DB541A713B10%21106&cid=8142DB541A713B10
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM-VjGkFdaUTjEY&id=8142DB541A713B10%21106&cid=8142DB541A713B10


Page 107 of 330 

 

GINA/CAMILLA: Jeg kunne se at de på revisordøgnet faktisk henviste til den. #00:02:10-6# 

 

ESKILD, FSR: Men der er ihvertfald.. den kan jeg klart anbefale. Den er let læst også vil jeg 

sige, og der er blandt andet en oversigt i den omkring hvordan revisor kan blive påvirket af det 

i revisionsprocessen. Prøv at kom med den, så skal jeg lige vise jer den. Den her på side 43 

beskriver noget omkring forskellen mellem robotunderstøttet revisionsproces og menneskelige 

revisionsopgaver og så i de enkle faser man kører igennem i en revision og planlægningen til 

afslutningen. Og det er i hvert fald noget af det som jeg synes man også kan blive klog på i 

forhold til de her ting. Men helt klart, så har vi jo forventninger til at det får en betydning og 

det betyder også at revisor skal indrette sig på de her ting og gennemføre revisionen 

anderledes i de kommende år. Ja, det ved jeg ikke om jeg kan sige mere til spørgsmålet. 

#00:03:41-4# 

 

GINA/CAMILLA: Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeres forventning er helt klart at det kommer 

til at blive til noget? #00:03:45-2# 

 

ESKILD, FSR: Det kunne det godt se ud til. Altså, man kan sige at der nogle forskellige 

problemstillinger i blockchain. Det er jo ikke bare noget som nødvendigvis bare spiller, det er 

ganske kompliceret og der er nogle tekniske forhindringer i blockchain teknologien også som 

man nok ligesom skal prøve at arbejde noget mere med i forhold til at kunne få det udrullet 

mere i virksomhederne, for det er jo virksomhederne der skal bruge blockchain i deres 

bogholderisystemer i deres registreringssystemer i den måde de agerer omverdenen på, og så 

er det revisor der skal ind og se på den her opsætning af de her systermer, men det kræver 

ganske meget datakræft og der er noget forsinkelse også i registreringer og den slags ting, så 

der er altså en del problemstillinger som man skal have løst før det sådan bliver bredere 

udrullet. Når der er nogen der siger "hvornår kommer det så her, hvor hurtigt bliver det 

udrullet?" så er det jo i første række i forhold til de store virksomhedersom har store 

datamængder som kan have en glæde af de her ting, og der er mange der siger sådan 3-5 år 

som deres bedste bud. Så det er heller ikke noget som er lige her og nu, men omvendt er det 

ikke noget man bare kan sidde og bare vente på, der er en del forberedelse, også noget 

forberedelse i forhold til FSR for eksempel, når vi som brancheorganisation skal kigge på sådan 

noget, fordi det er noget omkring indflydelse på uddannelse, det er noget omkring 

medlemmernes informationsniveau og opmærksomhed på sådan et område her, som vi skal 

arbejde med. Vi kan jo ikke hjælpe revisionsfirmaerne med hvordan de skal revidere og sådan 

nogle ting - det er revisionsfirmaernes opgave, men vi har nogle andre opgaver i forhold til 

lovgivningen som skal på plads og gøres klar til den her teknologi.  #00:06:03-8# 
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GINA/CAMILLA: Så tror jeg ogås næsten at vi fik besvaret spørgsmål 2. #00:06:09-7# 

 

ESKILD, FSR: Ja, altså vi er positive og går selvfølgelig ind med åbent sind i forhold til ny 

teknologi, fordi vi også ser gode muligheder for revisorbranchen faktisk for en genfødsel havde 

jeg nær sagt, for det giver nogle helt andre muligheder for at behandle store datamængder - 

behandle ting meget mere real-time end den måde en revision foregår på idag, som er sådan 

mere bagudskuende i det hele taget. Så det giver nogle muligheder og dermed giver det også 

nogle omkostningsbesparelser måske - i hvert fald et lavere timeforbrug af revisorer men det 

giver også en bedre kundeoplevelse. Lidt bedre kvalitet og en større grad af sikkerhed i 

revisionen i forhold til brug af nye teknologier.  #00:07:04-0# 

 

GINA/CAMILLA: Kunne man frygte at der bliver færre revisorer fordi færre revisorer kan klare 

opgaverne? #00:07:06-4# 

 

ESKILD, FSR: Det tror jeg for så vidt ikke. Jeg tror sådan set bare at man kommer til at lave 

noget andet. #00:07:14-8# 

 

GINA/CAMILLA: Man kommer måske mere over i sælger #00:07:16-7# 

 

ESKILD, FSR: Ja, og jo også - der vil stadig skulle foretages nogle skøn og vurderinger som er 

vanskelige for maskiner at gøre. Så det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror ikke vi skal frygte at 

blive arbejdsløse. Jeg tror det giver branchen nogle muligheder. Også nogle muligheder for at 

arbejde på nogle områder hvor man måske ikke har arbejdet før. Vi har været meget fokuseret 

på det finansielle årsregnskab og revisionen af dette, men nogle af de her værktøjer gør det 

jo.. - blockchain er jo ikke kun til bogholderi, det kunne jo også bruges i andre 

sammenhænge.  #00:07:58-2# 

 

GINA/CAMILLA: Vi ved jo at Mærks er begyndt i forhold til deres data omkring deres 

logistikker og transport, at bruge det rigtig meget. Vi håber at kunne få Mærks i tale, men det 

er jo ikke sikkert - vi arbejder os derhendad. Men det er jo også bare en mulighed der viser at 

blockchain kan komme ind i flere processer i revisionsbranchen eller bare generlet i 

virksomhederne. #00:08:27-9# 

 

ESKILD, FSR: Ja, og der tror jeg også at virksomhederne vil efterspørge en vis form 

kvalitetssikring, en gennemgang og noget tillid i forhold til de her systemer. Og noget af det 

der er ret vigitigt i forhold til blockchain, det er opsætningen af det. Og det vil sige de partnere 

man involverer sig med i sådan en blockchain og vurderingen af dem før man ligesom går i 
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luften.  #00:08:57-6# 

 

GINA/CAMILLA: Så tror jeg faktisk også at vi fik besvaret spørgsmål 3.  #00:09:02-0# 

 

ESKILD, FSR: Ja, altså jeg kan jo godt prøve at sige lidt mere måske, men altså, sådan rent 

revisionsmæssigt, så skifter revisionen jo karakter fra at være det her med at være 

bagudskuende og revisionen er jo i et vidt omfang fortsat ret meget substansorienteret må 

man sige. Men noget af det som bliver mere vigtigt er igen systemopsætning og 

systemrevision af de her processer der nu ligger bag IT sikkerheden, så det er en anden type 

revision. Der vil nok også fortsat være behov for gennemførelse af skøn og vurderinger og det 

vil sige at der vil stadig også være regnskabsmæssige skøn. Jeg kunne se at hende kineseren 

skriver i hendes artikel at.. hun siger faktisk at risikoen for tab elimineres, men det har jeg nok 

lidt svært ved at se må jeg sige.  #00:10:18-5# 

 

GINA/CAMILLA: Ja altså, jeg tror da hun har skrevet den her artikel, den er fra 2016 så vidt 

jeg husker, så der tror jeg måske man havde en anden forventning, for jeg har også lidt svært 

ved at se hvordan vi skulle eliminere tab, for tabet kan jo aldrig elimineres fuldt ud. Der vil jo 

altid være risiko for at der er nogen der ikke kan betale og der kommer jo altid konkurser og 

betalingsstandsninger og der vil bare altid være dem imellem hvor der opstår problemer, så 

det kan blockchain aldrig gå ind og ændrer på. #00:10:54-7# 

 

ESKILD, FSR: Nej, så det studsede jeg da over at hun synes, men ellers er det jo rigtigt alt det 

her omkring indregning, som jo er noget vi bruger en del tid på som revisionsmål, det skulle 

så ikke på samme måde blive der hvor vi skal ligge kræfterne.  #00:11:16-9# 

 

GINA/CAMILLA: Men har vi.. altså, nu siger du selv at tidshorisonten for de store virksomheder 

forventer vi er 3-5 år. Kan revisionsbranchen nå at følge med? Altså lige nu er det jo faktisk 

nede i spørgsmål 4 - altså, kan revisionsbranchen nå at lære og uddanne sig og få de rigtige 

kompetencer til at revidere de her områder når vi kommer ud til virksomheder der har anvendt 

blockchain i deres processer? #00:11:49-1# 

 

ESKILD, FSR: Det tror jeg godt den kan. Det er helt klart at vi er bagud i forhold til formel 

uddannelse, det er jo ikke noget der uddannes i på cand.merc.aud studiet eksempelvis, sådan 

noget som teknologiforståelse og den slags, så på den måde er vi jo bagud, men jeg synes 

også med min erfaring har vist sig, at når der kommer nye ting, så er revisorbranchen sådan 

set også god til at tilpasse sig og være i stand til at tiltrække andre kompetencer end 

traditionelle revisorer, men det her bliver jo meget et spørgsmål om brugen af IT revisorer 
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som jeg ser det, og IT revisorer er jo mere teknologivante i det hele taget. Dem er der stor 

brug for idag og dem bliver der ikke mindre brug for fremadrettet. De vil være der. Jeg tror 

sådan set godt at vi vil være i stand til at gennemføre en revision af de her systemer, men det 

er klart at der skal mere uddannelse og flere kompetencer til sådan bredt set. Der er jo 

virksomheder, måske særligt Big 4 der arbejder ganske intensivt med de her ting og investerer 

betydelige summer i udvikling og revisionsværktøjer. Jeg tror at Deloitte er nævnt i artiklen 

her og det er også nogle af dem jeg ser som front-runnere på det her område. #00:13:20-7# 

 

GINA/CAMILLA: Men jeg ved at Anders Dons snakkede rigtig meget om på revisordøgnet, at 

Deloitte er igang med det her blockchain, hvor de også snakkede om at de gerne vil være 

frontløbere på det her, så der har jeg helt klart en forventning om at der kan komme noget der 

fra.  #00:13:36-4# 

 

ESKILD, FSR: Ja, jeg har snakket med en del mennesker derfra faktisk. Også ligesom jer der 

skriver hovedopgaver. Der er en del mennesker som ved noget om det og som arbejder 

intensivt med det. Det tror jeg nok at der er nogle forhindringer og den slags der skal arbejdes 

med.  #00:14:04-2# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, så har vi jo mere eller mindre svaret på 5'eren også.  #00:14:13-7# 

 

ESKILD, FSR: Ja, men jeg kan godt sige lidt mere om hvad det er vi gør. Det vi har igangsat 

det er blandt andet, vi har sammensat en lille gruppe af medlemmer som mødes herinde i 

forskellige workshops, som diskuterer de her emner. Det er ikke kun blockchain, men ny 

teknologi i hvert fald. Og vi har gjort en del i forhold til også at undersøge hvad der findes af 

materiale og viden internationalt set og noget af det næste vi vil begynde at komme med vil 

være artikler i for eksempel Revision og Regnskabsvæsen omkring de her emner, og det er 

simpelthen for at skabe opmærksomhed. Ligesom sådan en publikation skal skabe 

opmærksomhed overfor medlemmerne for på den måde at gøre dem klar til de her nye ting. 

Man kan sige at vi jo har medlemmer der spænder ganske vidt - både små 

revisionsvirksomheder til de helt store revisionsfirmaer og der er jo selvfølgelig noget forskel, 

også i forhold til de segmenter man betjener, og jeg ser det nok i første række indenfor de 

store revisionsfirmaer som reviderer de store virksomheder, men jeg tror sådan set også at 

man relativt hurtigt vil se at små virksomheder vil komme til at indgå i de her blockchains og 

dermed skal også revideres af måske mindre revisionsfirmaer som skal have nogle 

kompetencer til at finde ud af, at når du indgår i sådan en blockchain hvordan og hvorledes så 

i forhold til din økonomi og dit regnskab. Så det er ihvertfald noget af det vi gør og vi har også 

været noget lovgivning igennem. Noget af det der drøftes meget er om lovgivning er en 
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hindring for ny teknologi. Er revisionsstandarderne en hindring for ny teknologi, og der, i 

hvertfald i forhold til dansk lovgivning der har vi foretaget en gennemgang og der synes vi 

egentlig ikke at der er noget som grundlæggende hindrer det. En lille smule i forhold til nogle 

steder særligt indenfor det offentlige hvor man har for vane at lave nogle meget detaljerede 

revisionsinstrukser til hvordan revisor skal revidere for at afgive en erklæring, der kan være 

lidt. Men generelt er revisorlov egentlig meget principbaseret og derfor så ser vi at den godt 

kan rumme ny teknologi. Standarderne er der sådan lidt forskellige opfattelser af, altså 

revisionsstandarderne, om de er en hindring eller ikke. Personligt ser jeg dem ikke som nogen 

hindring. De kunne sagtens være bedre og mere skåret til i forhold til vejledning i hvordan du 

så bruger ny teknologi og hvordan du reviderer en blockchain eksempelvis, men igen så er 

standarderne forholdsvis prinicpbaseret og holder sig til på et pænt og mere overordnet 

niveau, som for mig at se gør det muligt hvis du argumenterer din sag for stadigvæk hvorfor 

har du så valgt at revidere som du har, så mener jeg at du kommer igennem det. Selvfølgelig 

har man jo også fra de internationale revisionsstandarder anerkendt et behov for noget, men i 

første række er der ikke yderligere guidance. Viden og udddannelse... #00:18:12-6# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, det har vi været lidt inde på det der med at vi er lidt bagud selve 

undervisningsmæssigt. Men min fornemmelse er at CBS i hvert fald har snakket om at de vil 

lave et IT valgfag. #00:18:27-0# 

 

ESKILD, FSR: Det kommer #00:18:28-3# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, jeg kan ikke huske, for nu er vi jo slut med valgfag så den får vi ikke lov til 

at få glæde af. #00:18:32-2# 

 

ESKILD, FSR: Nej, men det kommer og det er til vores store glæde. Men det er faktisk kun her 

på CBS men ikke på de øvrige universiteter. #00:18:42-4# 

 

GINA/CAMILLA: Men kan det være et problem at vi ligesom.. nu har vi jo selvfølgelig fået.. jeg 

kunne forestille mig at det er jer der har været med til at få presset det igennem ude på CBS, 

men er det et problem at det ligesom ikke bliver taget op de andre steder. #00:18:53-9# 

 

ESKILD, FSR: Vi ville jo gerne have at de andre også fulgte med. Det ville være rigtig godt, for 

der er et behov - vi har behov for kandidater der har teknologiforståelse. Mere i forhold til.. de 

får meget på jobbet i træning der, men der er også behov for, hvad skal man sige, mere 

teoretisk indføring i det fra de steder.. altså, på cand.merc.aud-studiet, så vi vil jo selvfølgelig 

gerne have at de andre kommer med. Og det gør de forhåbentlig også. Det kan være de lærer 
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noget fra CBS i og for sig i forhold til hvordan de griber det an. #00:19:39-7# 

 

GINA/CAMILLA: Men det kræver vel også lidt at der er underviserer til sådan et fag? 

#00:19:42-1# 

 

ESKILD, FSR: Ja, der skal være undervisere og det vil sige det er igen mange gange branchen 

der sådan set kommer til, altså revisorbranchen, der kommer til at komme med nogen. For det 

er ikke lige til. De mennesker der kan det her er ganske populære og eftertragtede folk, og 

derfor så kan det godt være en udfordring. #00:20:05-0# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, det er måske ikke undervisning der står øverst på deres liste af ting de 

skal nå at lave.  #00:20:09-8# 

 

ESKILD, FSR: Nej, men vi gør i hvert fald noget som FSR også i forhold til at fremme det men 

også i forhold til at bakke op med undervisningskræfter og den slags. For vi kan ikke stille op 

med undervisningskræft, så det skal komme ude fra virksomhederne fra dem som sidder og 

arbejder med det - det er der fra det skal komme.  #00:20:35-8# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, nu er vi nået til spørgsmål 7. Hvad er den største udfordring for 

revisorbranchen i forhold til den her nye blockchain teknologi.  #00:20:45-1# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det er nok kompetencedelen. Og måske værktøjsdelen - revisionsværktøjer 

vil jeg tro. #00:21:01-3# 

 

GINA/CAMILLA: Men man kunne jo forestille sig at sådan nogle som "The Big 4" som jeg ved 

koncentrerer sig rigtig meget om det her, at de måske får lavet deres egne værktøjer. 

#00:21:12-0# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det gør de nok. Men man kan sige som brancheorganisation, der tænker vi jo 

på hele branchen. Og derfor er det også vigtigt at det kunne gå ned igennem - at der er nogen 

der vil dele den viden med andre revisionsfirmaer. Noget af det der nok også kommer til at 

ske, det er at revisorbranchen kommer til at skulle rekruttere lidt bredere og netop trække folk 

ind som har.. altså, fra IT universitetet for eksempel som har dyb IT forståelse, som kan 

arbejde med IT men som måske ikke har revisorkompetencen. Og så kommer de bare ind som 

en del af et team og spiller ind med det de nu kan. Men der vil selvfølgelig stadig være noget 

revisor skepsis og den slags ting der skal lægges ned over tingene og derfor skal der stadig 

være nogle revisorer også. Men de behøver måske ikke at have en så dyb IT forståelse, men 
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noget af det som jo er vigtigt og noget af det som vi arbejder med, det er noget af det her 

med skepsis - altså, at revisor skal.. det her med at kunne undre sig og udfordre ting og den 

slags ting. At kunne forstå tingene, det er bare super. Det bliver ikke mindre vigtigt vil jeg 

sige.  #00:22:39-3# 

 

GINA/CAMILLA: Nu ved jeg.. jeg har både siddet i et stort hus og et lille revisionshus, så nu 

kommer jeg fra en god blanding af begge verdener. Jeg har oplevet, at det der er tendens til i 

de små huse, det er at det der med IT revisorer det er ikke noget man rigtigt gør sig i. Jeg 

tænker sådan lidt for de små huse - kan det blive et issue at man ikke ligesom omfavner de 

her IT revisorer på samme måde som man gør i de store huse? #00:23:04-8# 

 

ESKILD, FSR: Det kan det godt og måden man så måske kan arbejde med den slags ting på, 

er at man kan bruge underleverandører - altså, eksterne firmaer - eksterne IT 

kompetencefirmaer hvor man så må købe sig til noget. Måske til nogle ydelser eller gå i noget 

alliance med den type af virksomheder. Det kunne være en måde tror jeg, hvor man kan prøve 

at omfavne det her på. For jeg kan sagtens se en udfordring og det kan også godt være man 

ikke har, hvad skal man sige, et behov hele året til måske at kunne beskæftige en person fuld 

tid, så at have noget der er mere fleksibelt på en eller anden måde hvor man køber sig til det 

fra andre.  #00:23:54-1# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, for de har jo typisk ikke kunder hvor der er behov for den viden. Altså, i 

det segment jeg sidder i som er SMV segmentet er der bare ikke de store.. #00:24:05-2# 

 

ESKILD, FSR: Nej, det er der almindeligvis ikke men det kommer jo givetvis, også små 

virksomheder kan jo være ganske teknologitunge faktisk og det er jo mange gange nogle af de 

nye virksomheder der kommer op som er ganske teknologibaseret. #00:24:25-7# 

 

GINA/CAMILLA: Så selvom det ikke er nødvendigt nu kan det godt være at det bliver det. 

#00:24:26-4# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det kunne det godt være og jeg tror i hvert fald at det er vigtigt hvis man er 

et mindre revisionsfirma at man er opmærksom på de her ting, for ellers mister du kunden.  

#00:24:39-2# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, man går simpelthen glip af markedet. Det er bedre at være på forkant end 

at miste en kunde og kigge tilbage. Men det er selvfølgelig en afvejning, for det kan være en 

omkostning i starten.  #00:24:54-3# 
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ESKILD, FSR: Absolut en investering og det er jo dyre folk at have, så det er en afvejning hvor 

man gerne vil være henne. Men jeg tror bare også at alt det der sker også i forhold til de 

mindre virksomheder. Nu taler vi meget om det her med AER, altså, Automatisk Regnskabs 

rapportering til det offentlige og det er jo i første række for de små virksomheder. Så man kan 

ikke klare sig uden.  #00:25:29-4# 

 

GINA/CAMILLA: Men jeg tænker bare på, at der findes jo rigtig mange af de her små firmaer 

hvor der sidder en statsautoriseret revisor alene sammen med 1-2 personer. Er de ved at blive 

faset ud nu? Teknologisk set, er de så ikke på vej hvis de ikke følger med nu?  #00:25:47-2# 

 

ESKILD, FSR: Det tror jeg de er. Det kan da godt være man kan sidde og nørkle med nogle 

mindre sager, men på mange måder er det svært. #00:25:56-9# 

 

GINA/CAMILLA: Det kan godt være svært at fylde et helt årshjul op med mindre sager. Og 

branchen lige nu er jo også i opkøb - det er jo den måde de ekspanderer på ved opkøb af de 

små. Og det tror jeg også er et tegn på at de små ikke kan klare sig alene uden det her IT 

teknologi og det her kendskab.  #00:26:17-5# 

 

ESKILD, FSR: Det kan man ikke, og det kan man jo også se på den måde at Beierholm er 

blevet en stor virksomhed. Og det er de sådan set blevet også på at samle en masse 

virksomheder op rundt omkring som kommer ind i et større netværk, hvor de jo så har nogle 

muskler også i forhold til at arbejde med de her ting. Så det er et meget godt billede på den 

brancheudvikling vi ser. Antallet af virksomheder går hastigt ned og der bliver større vægt på 

store revisionshuse.  #00:26:46-3# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, det er også vores fornemmelse.  #00:26:48-1# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det gør de helt klart. Og så kan det da godt være man kan sidde med en 

mindre portefølje i nogle år, men det vil typisk også være mennesker som er lidt oppe i 

alderen som er tæt på pensionsalderen.  #00:27:01-8# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, hvor man ligesom siger at når de forlader, så forsvinder de andre også. 

Nå, så har vi jo en af de lidt mere interessante - det er jo det her med hvordan man kan sikre 

at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle formål. Det er jo et af de helt store issues med 

blockchain med de her ukendte bagmænd. Vi kunne forestille os at der kunne komme nogle 

issues omkring hvidvaskning og GDPR som ligger her.  #00:27:32-2# 
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ESKILD, FSR: Altså, det der jo er rigtigt vigtigt det er den her opsætning af blockchain og de 

parter der går med i blockchain. Det vil sige, man har brug for at kende hinanden rigtigt godt 

faktisk når man går sammen i sådan et mere forpligtende netværk som Blockchain er, og 

derfor ligger der, for mig, vigtige revisionsopgaver i at vurdere boniteten, seriøsiteten, af der 

her partnere som indgår i blockchainen. Der vil også ligge en del, hvad skal man sige, 

kontrakter som grundlag for blockchain - juridiske kontrakter - og det bliver jo så også en 

vigtig del at gennemgå dem. Der kan det godt være at man også skal have hjælp fra andre, 

altså fra jurister, i forhold til det juridiske setup. Og så er der selvfølgelig selve den IT 

mæssige opsætning af systemer - at det ikke kan hackes og den slags. Det er jo traditionelle 

IT revisions opgaver som er super vigtige, for når først blockchainen kører så kan tingene gå 

rigtig stærkt. Så hele etableringen af blockchainen og også den revisionen der skal foregå, 

allerede på det tidspunkt er ret central vil jeg sige, for det er jo sådan set der at en hel del af 

systemrevisionen bliver foretaget. Så der ligger en betydelig revisionsindsats i starten.  

#00:29:32-6# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, men tror du at det kommer til at blive sådan noget, fordi som du siger, når 

man opretter den her blockchain kunne jeg forestille mig, at så skal revisorerne ligesom være 

på og sige; vi skal ligesom en del af og nu skal vi med ud og finde ud af hvordan fungerer det, 

hvordan bliver det sat op og hvordan får vi lukket alle de her ting. Men jeg tænker, hvad så 

med de efterfølgende handlinger der kommer? For hvordan kan man, altså, det bliver jo igen - 

blockchain er jo at man ikke skal kunne snyde og alle de her ting, så hvordan skal de ligesom 

kunne gå tilbage og sikre sig at man også fik oprettet det rigtige i sin tid. Kan man få lukket de 

her huller på nogen måde hvis der sker noget? Kan det overhovedet være muligt for os at 

opdage det? #00:30:07-2# 

 

ESKILD, FSR: Det vil jeg tro det kan. Altså, noget af det som måske er en ny rolle i det hele 

taget - vi har jo de her 3402-erklæringer om system 'Databureau-erklæringer' og den slags 

ting, og man kunne jo nok godt tænke sig at der bliver lavet en erklæring i en startfase som 

grundlagde, og også de andre revisorer der nu måtte sidde hos nogle af de andre partnere har 

brug for noget sikkerhed. Og det kunne godt være at det måske var en helt anden - det var 

ikke selskabets revisor, eller det selskab som måske var særlig driver for den her blockchain, 

men mere en tredjepart som foretog den her gennemgang og verifikation af blockchainen. Men 

det er rigtigt, at der skal foretages noget løbende overvågning og der vil selvfølgelig være 

nogle kontrolmekanismer sat op fra virkosmhedens side til at det her ikke løber løbsk. Der vil 

givetvis også være, ligesom man arbejder med kreditmaks og den slags ting idag, hvor meget 

kan man samhandle og den slags ting - der vil være begrænsninger lagt ind der direkte i 
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systemet som intern kontrolelementer. Men der skal være en løbende revision også og der ville 

jeg forestille mig at der kunne kobles revisionsværktøjer på - elektroniske værktøjer - som kan 

overvåge og finde f.eks. afvigende transaktioner. Man siger jo at der vil altid være.. at man 

ikke skal bruge så meget tid på afstemninger og sådan nogle ting fremadrettet, men lur mig 

om der ikke bliver afstemningsproblemer alligevel af andre årsager. Men, det vil sige om 

blockchainen ligesom er i sync - det vil der skulle være en overvågning af fra revisors side.  

#00:32:23-1# 

 

GINA/CAMILLA: Det vi hører der bliver sagt er, at vi skal være meget mere IT revisorer i 

fremtiden når det kommer til blockchain, og vi skal være meget mere på. De væsentlige 

revisionshandlinger kommer til at lægge - selvfølgelig er der også de skønsmæssige 

behandlinger, det kan man aldrig komme uden om, men det her bliver et væsentligt område at 

få kontrolleret og knap så meget nede og kigge i bilag og de her ting som man måske nogen 

gange har en tendens til når man hører rundt omkring - folk de sidder i detailtest, men det er 

slet ikke der vi er mere. Det er meget mere ovre i den teknologiske og elektroniske 

afstemninger og kontroller af det.  #00:32:59-6# 

 

ESKILD, FSR: Som en af mine tidligere kollegaer sagde en gang, så ender vi bare med at blive 

IT revisorer allesammen på mange måder.  #00:33:10-5# 

 

GINA/CAMILLA: Det har han nok ret i. #00:33:13-2# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det har han nok lidt ret i faktisk. #00:33:15-6# 

 

GINA/CAMILLA: Hvis vi ikke alle er det efterhånden.  #00:33:17-4# 

 

ESKILD, FSR: Ja, hvis vi ikke er det efterhånden alligevel. Så, det er vel noget af det altså. Der 

vil givetvis stadig også komme besvigelsessager og misbrug. Sådan er den menneskelige natur 

ligesom.  #00:33:36-1# 

 

GINA/CAMILLA: Men tror du at de vil blive væsentligt reduceret de her besvigelsessager. 

Blockchainen er jo for at reducere hvis man kan sige.. jeg tror også at hun nævner det i sin 

artikel at det.. #00:33:47-0# 

 

ESKILD, FSR: Det skulle det jo gøre, men der er jo nogen der er kreative og nogle der 

udfordrer systemerne og det tror jeg sådan set også bare ville være naivt at tro at der ikke vil 

være.  #00:34:02-6# 



Page 117 of 330 

 

 

GINA/CAMILLA: Det er måske også at slå et stort brød op og sige 'Det kan aldrig ske med den 

her teknologi' #00:34:07-4# 

 

ESKILD, FSR: Nej, det kan godt være det kan reducere det, men jeg vil ikke forlade mig på at 

sige, at så er det ikke noget der opstår fremadrettet, så er det bare sikkert. Der opstår givetvis 

nye risici som vi slet ikke har blik for i øjeblikket.  #00:34:22-3# 

 

GINA/CAMILLA: Som vil komme når vi går i gang. Ja, også er der jo det her med, om I tror på 

at blockchainteknologien vil revolutionere branchen? det er jo den helt store for/imod når man 

læser artikler. #00:34:40-4# 

 

ESKILD, FSR: Jeg tror i hvert fald at ny teknologi vil revolutionere branchen. Om blockchain 

vil, det er jeg mindre sikker på. #00:34:54-6# 

 

GINA/CAMILLA: Jeg kan ikke huske om det er i hendes artikel hvor hun direkte skriver at det 

er det nye internet eller om det var i en af de andre vi læste. Der blev vi enige om at det var 

måske lidt meget ovre i den positive side.  #00:35:04-2# 

 

ESKILD, FSR: Ja, det kan blive sådan lidt jubeloptimist. Helt klart ny teknologi i hvert fald. Det 

giver nogle muligheder, men om blockchain vil komme til at flyve - det vil det jo måske nok, 

men det er meget svært at sige skråsikkert. Det indeholder jo nogle gode elementer og nogle 

gode tanker. Og det kan også være at det er en variation af noget blockchain man ser - twistet 

på en lidt anden måde - for alt det her med afstemningsarbejde og sådan noget det bliver der 

jo brugt bunker af tid på at løse op for ubalancer og information mellem systemer, så hvis man 

kan komme noget af det til livs, så er rigtig meget vundet.  #00:36:02-7# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, må vi jo erkende at det er den kedelige del. Det er der hvor man får 

yngste mand til at starte - det er jo ingen hemmelighed. Ja, så tror jeg egentlig vi nåede til 

vores sidste spørgsmål. Har du noget kendskab til danske virksomheder?  #00:36:25-9# 

 

ESKILD, FSR: Nej, I har nævnt Mærks som jeg også har læst om i avisen, som har arbejdet 

med de her ting. Og det er jo nok sådan noget som indenfor spedition og transportbranchen 

hvor omfanget af data er meget meget stort, det er sådan nogle steder hvor der kan være en 

idé i at arbejde med de her ting. Men ellers synes jeg ikke... der er mange der snakker om det 

og der er meget hype omkring det, men jeg har ikke kendskab til noget nogle steder hvor der 

er noget der er oppe at køre.  #00:37:06-2# 
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GINA/CAMILLA: Det var også vores indtryk at det ikke rigtigt var vundet igennem endnu, 

udover Mærks som jo rent faktisk også har noget at vinde på det.  #00:37:16-0# 

 

ESKILD, FSR: De her kryptovalutaer hvor det jo har været brugt er jo også lidt i modvind i 

øjeblikket fordi også... og det er jo sådan noget der kan ødelægge udbredelsen af blockchain, 

det er kedelige historier og kedelige erfaringer fra andet f.eks. også. Men det er jo sådan set 

noget af det der kan bremse udviklingen af det, hvis man siger at 'det tør jeg ikke' . 

#00:37:44-2# 

 

GINA/CAMILLA: Det er nok også fordi der er mange der tror af det er en og samme ting. Nu er 

det jo svært at sige blockchain uden at folk straks tænker på kryptovaluta og så kommer de 

med alle historierne.  #00:38:10-0# 

 

ESKILD, FSR: Ja, men det er det jo meget forbundet med og nu var der en artikel igår i 

Børsen, hvor der var en virksomhed som var igang med at etablere kapital - altså udstede 

sådan en kryptovaluta. Og det gik altså bare ikke så godt. For et halvt år siden der gik det 

fantastisk, men nu hvor markedet for det her er noget dårligere. Jeg håber det har givet lidt.. 

#00:38:44-6# 

 

GINA/CAMILLA: Det har det i hvert fald. Det var dejligt at få det overstået.  
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Bilag 2 – Interview med Martin Boye Ovesen, NETS d. 28. september 2018 

 

Lad os starte med det første spørgsmål. #00:00:51-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Lad os starte med det første spørgsmål hvor I gerne vil høre om 

hvorfor NETS overhovedet er begyndt at se på blockchain. Og man kan sige, at NETS.. alle 

vores produkter er baseret på infrastrukturting - altså det er infrastruktur indenfor samfundet. 

Det kan være betalinger, digital identitet, alle mulige elektroniske forretningsprocesser. Og 

blockchain er en infrastrukturteknologi. Det er jo egenltig naturligt at se på mange af de ting 

som NETS gør idag, jamen er det noget hvor man kan gøre noget tilsvarende på en anden 

måde eller en bedre måde via blockchain. Du kan i hvert fald udvide de muligheder der er. Så 

det er egenltig naturligt for NETS at interessere sig for blockchain. #00:01:37-6# 

 

GINA/CAMILLA: Men så vidt vi kunne forstå, så har de allerede implementeret brugen af det.  

#00:01:41-3# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Stacker - det er en mikrobetalingsløsning og det er en add-on til en 

eksisternede betalingsstruktur. Man kan sige, at det er den første kommicielle løsning. Den er 

som mange af de andre kommicielle løsninger, men den er kendetegnet ved at den ikke 

kræver så mange interessenter involveret, det vil sige at den kan stå alene. Så det vil sige at 

den er et add-on til vores andre betalingsprodukter. Så vi har lavet en blockchainløsning hvor 

det kan svare sig også at gennemføre meget små betalinger, men det bliver heldivis afviklet i 

den eksisterende betalingsinfrastruktur, så vi har bare lavet et add-on hvor det spiller sammen 

med eksisterende løsninger. Og det vil typisk også være der hvor NETS kan se en værdi i det 

for du kan tilføje noget nyt og noget bedre, men det er ikke sådan så det erstatter det 

eksisterende. Hvor andre ting hvor det kræver mere, altså, vi er også inde og se på en 

identitetsløsning og det er også noget som digitaliseringsstyrelsen er inde at kigge på, men det 

er et meget komplekst økosystem med rigtig mange interessenter, så det er svært at starte 

der. Men den dag man kommer til det, så vil det åbne mange anvendelsesområder op som 

ellers er svære at realisere uden en digital identitet. Så det er bare et eksempel på en meget 

kompleks ting. Men det er altid lettest at starte med noget nemt. Det man mest kender 

blockchain fra er jo kryptovaluta, som også er en betaling. Og det er naturligt en meget simpel 

betaling fra A til B. Lige så snart vi betaler forretningsprocesser kommer man også ind på 

lovkrav og regulering generelt er en udfordring. Og alene det vil holde mange virksomheder 

tilbage fra at kaste sig igang med det. For sådan noget som revisorer er regulering jo meget 

vigtigt, som vi kan vende lidt tilbage til.  #00:03:40-6# 
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GINA/CAMILLA: Ja, så lad os hoppe direkte videre til spørgsmål 2: Har I anvendt revisorer 

eller konsulenter eller et eller andet i implementeringsfasen? #00:03:49-5# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det eneste jeg vil sige er det tekniske i forhold til underleverandører, 

for det er rigtig svært at få blockchain ressourcer, og det er de færreste virksomheder der kan 

løfte større projekter, så der har vi brugt underleverandører som vi gør med anden IT 

udvikling. Så det er sådan standard praksis. Men vi har ikke haft revisorer inde over denne 

løsning. #00:04:19-5# 

 

GINA/CAMILLA: Okay, altså meget af vores opgave går på at sige "hvad har det af påvirkning 

for revisor" når der er virksomheder der bruger blockchain. Og det som vi har snakket rigtig 

meget om er den her IT løsning. Hvordan sikrer vi os fra revisorers synspunkt, at vi får 

afdækket den risiko der er. Altså, hvis I har brugt IT konsulenter til at udvikle så der er helt 

sikkert aflagt en form for erklæring så man har sikret den her udvikling og opstart.  

#00:04:51-0# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, og i praksis er det svært at have 100% sikkerhed for tingenene. 

Man får ikke nogen til at stå inde for at den her løsning lever op til alle kravene. Det er det der 

er udfordringen. Der er altid en risiko, men det er en lille risiko. Stacker er en lille løsning og 

dermed er risikoen ikke så stor. Det er små beløb så reguleringskravene er ikke så store når 

man kigger på EU direktiver. I har noget senere omkring revisorer og vi kan måske starte lidt 

på den nu for at få et referencepunkt. Jeg ser selv at blockchain det er en teknologi der er 

kendetegnet ved transparens. Det er en transaktionsblok der er tilgængelig. Det er ikke sådan 

at alle vil kunne læse alle data, men hvor revisorer idag er afhængig af at kunderne giver 

adgang til al data, så kan de i fremtiden være i en situation hvor kunderne giver adgang til al 

det data der ligger på blockchain. Vi går over til at have et mere realtids transaktionssystem 

hele vejen igennem og hele bogholderifunktionen vil ændre sig. Så revisorer vil også kunne 

tage et realtidsbillede af hvordan den økonomiske situation er for en kunde lige nu. Det giver 

nogle muligheder, men det kan også være en udfordring i forhold til at forstå. Ikke teknologien 

men konsekvenserne.  #00:06:43-0# 

 

GINA/CAMILLA: Og det er jo det revisorerne kæmper meget med for tiden. Det er den der med 

at man altid kigger tilbage. Vi har svært ved at se fremtiden og det er jo igen også når man 

snakker sådan noget som Going Concern. Der får revisorer ihvertfald i forbindelse med 

blockchain en ret god fornemmelse, for der kan de se det som det ser ud nu og her. Det er 

noget vi håber på.  #00:07:10-4# 
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MARTIN BOYE OVESEN: Det betyder også at man som controller kan få større betydning og 

indflydelse i virksomheden og i deres daglige aktiviteter og strategi. Netop fordi man har helt 

opdateret information og det er dem der ved det bedre. Det er ikke nødvendigvis salgsfolk der 

ved hvad der er i pipeline. Der tror jeg fordi man er fremtidsskuende at man bliver en mere 

central del i virksomhederne fordi de vælger at udnytte det. Men det kræver også at man som 

controller udnytter de muligheder man har og den information man har adgang til. Det er 

ligesom de folk der anvender data analytics for at se status på produkter og tjenester. Der vil 

man få ekstra data og det er controllerne med det data.  #00:08:09-7# 

 

GINA/CAMILLA: Vi har jo også drøftet det med om man kan reducere medarbejderstaben i 

forbindelse med det. Det bliver meget elektronisk og nogle medarbejdere skal måske 

specialisere sig meget inden for disse områder. Det kræver noget af medarbejderne. 

#00:08:37-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Potentielt set har vi ikke brug for at man sidder med en masse 

regneark. Jeg ved da at controllerne hos NETS sidder med mange regneark så det er 

omfattende og komplekst. Som controller skal du nok have andre kompetencer end nu. Så der 

forventer jeg klart at de får andre værktøjer. Der er app's der bygger ovenpå blockchain og 

der vil nok komme controllerapps/revisorapps og der vil nok være startups der laver apps 

rettet mod det formål. Hele fintechbranchen er baseret på at man laver nye løsninger. Dem 

der sidder som controllere idag kan nok godt føle sig lidt disruptet fordi de er vant til at 

arbejde på en anden måde. Det kræver at de omstiller sig og tænker anderledes og er klar til 

at agere anderledes og profilerer sig internt i virksomhederne. Det vil illustrere de muligheder 

det giver. Man skal også være opmærksom på at revisorer og controllere bruger meget data 

og man skal være opmærksom på at det vil tage lang tid før al det data er tilgængeligt på 

blockchain, så der vil være en overgang hvor man har brug for både ny og gammel teknologi 

og det er måske en stor udfordring. I en overgangsfase er det gammelt og nyt der skal samles 

og forskellige kompetencer der er brug for. Det er mange brancher og mange funktioner der 

kommer til at stå i den situation. Revisorer og controllere er bare et eksempel. #00:11:01-4# 

 

GINA/CAMILLA: Nu har militæret rent faktisk brugt blockchain. Ved du om man har uddannet 

nogle medarbejdere til at bruge teknologien? #00:11:14-5# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Mange er selvlærde. Der er ikke nogen formel uddannelse, så man 

kan søge på kurser i blockchain for der er en masse online. Meget er online og ikke klassisk 

undervisning. Mange er korte videoer på youtube og lignende steder, så det betyder at det er 
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meget drevet af entusiaster. Og det kræver meget af personen. Det er min egen nysgerrighed 

der har drevet min viden. Man skal gennemgå al den viden og langsomt modnes kendskabet. 

#00:12:14-7# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, så du ser det mest som om at det er praktisk erfaring der skal føre den her 

viden.  #00:12:21-1# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, men det er svært at sige. For der er meget forskning også og det 

teoretiske skal være på plads. Og der er meget fokus på blockchain helt naturligt. Løsningerne 

er ikke testet og forskning er også noget der skal modnes. Så der er noget med at viden og 

praktisk ikke følges med samme hastighed. Alt skal i sidste ende spille sammen men det kører 

slet ikke i samme tempo. #00:13:04-4# 

 

GINA/CAMILLA: Vi ved at CBS lige som de første er begyndt at udbyde et valgfag på 

kandidatstudiet omkring brugen af IT teknologi men det er desværre først kommet efter vi er 

færdige med vores valgfag. Det er det eneste vi har hørt om og vi har tidligere interviewet FSR 

som jo prøver at pitche det er. De mener at vi skal være IT revisorer og at det er vores 

fremtidige levevej. Oplæringen er ikke stor nok endnu, så spørgsmålet er om vi kan risikere at 

blive rendt over ende. Kan vi komme ud for at der ikke er nok specialister. #00:13:49-5# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det er allerede den situation vi er i idag. Specielt med nok 

kompetence. Hvis I kender begrebet 'Smart Contracts' er der måske kun få hundrede 

mennesker i verden der er i stand til at lave sådan et system korrekt og det viser sig at der i 

mange implementeringer er fejl. Folk er selvlærde og der skal man vide hvilken form for 

information de har haft tilgang til. Så der er en grund til at folk har forskellig viden fordi der er 

mange kilder og teknologien kan bruges til mange ting - ligesom internettet. Brugen af 

internettet er jo noget vi slet ikke tænker over og det vil være det samme med brugen af 

blockchain på et tidspunkt. Så længe der ikke er standardiserede kurser og så længe 

teknologien modnes vil det være en udfordring.  #00:15:05-1# 

 

GINA/CAMILLA: Hvilke fordele og ulemper ser du ved brugen af blockchain`? #00:15:19-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Fordelen er transparens og så er der sikkerhed/robusthed. Du kan 

rent faktisk designe så man kan øge sikkerheden af løsninger og gøre det sværere for 

eksempel cyberangreb. Det tror jeg er noget der er undervurderet ret meget, men det er 

vigtigt for NETS for vi er interesseret i stabilitet. Hvert nedbrud gør ondt på os. Jeg tænker 

meget på decentralisering fordi man vil have tillid til aktører. Mindre behov for tillid er relevant 
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og det er ikke så entydigt som situationerne fremstilles. Set på den måde, hvis man har en ren 

virtuel transaktion kan man have tillid til kodningen og du behøver derfor ikke at have tillid til 

aktøren. Så det med at der ikke er brug for tillid er ikke rigtigt men det kan reduceres. 

#00:16:52-7# 

 

GINA/CAMILLA: Vi kunne forestille os at det bliver en succes indenfor revision af debitorer for 

det er typisk et område med besvigelsesrisici. Men som revisor kan man have tillid til den blok 

der ligger med det salg der er lavet  så man får en stor grad af sikkerhed for at salg og kunde 

eksisterer, fordi blockchainen er verificeret. #00:17:28-6# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det vil man se den dag vi har mange blockchainsystemer der taler 

sammen, for der vil man kunne se at fakturaen er betalt, at varen er leveret mv. Så der kan 

man få sikkerhed for fakturaen, betalingen, leverancen mv. Det er mange forskellige løsninger, 

men de skal snakke sammen for at få hele cyklussen for den handelsrelation afdækket. 

#00:17:54-3# 

 

GINA/CAMILLA: Men er det noget du ser der kommer inden for en kort tid? #00:18:00-6# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Nej, bare det at få standarder så de kan tale sammen kommer til at 

tage mere end 5 år. Og først der kan man begynde at realisere det. Men det kan godt være, at 

hvis EU laver en EU blockchainløsning kan det fremme processen. Myndighederne er i mange 

tilfælde nøglen til succes. Det bliver lettere og man kan automatisk indrapportere til 

myndighederne og reducere manuelle byrder, så man vil derfor øge incitamentet hos 

virksomhederne. Og det firma jeg har startet op med to andre har fokus på at modne Danmark 

så vi bliver klar til blockchain. Den sidste fordel er processautomatisering. Man kan 

automatisere processer hvor der er flere virksomheder og aktører involveret. Normalt 

automatiserer man internt i virksomhederne, men det kan være svært at gøre på tværs af 

virksomhederne. For eksempel ved hjælp af smart contracts.  #00:19:41-4# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, som for eksempel Mærsk og IBM. #00:19:46-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, og man kan gøre det helt som man vil. I nogle tilfælde giver det 

mening at man i en branche bruger en slags processer men i andre brancher skal man måske 

variere. Der er mange muligheder og det er der den helt store værdi er. #00:20:01-1# 

 

GINA/CAMILLA: Hvad ser I så af ulemper? #00:20:04-7# 
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MARTIN BOYE OVESEN: Ja, det er svært at teste. Det er noget der ikke er så meget fokus på 

og det er et decentralt organiseret økosystem som er svært at teste for fejl. Fejl har store 

konsekvenser og hvis man først har lavet noget kode på en blockchain, så er det svært at 

opdatere. Hvis koden ligger derude kan man ikke sikre at den ikke bliver anvendt. I smart 

contracts kan man opbevare dem på en blockchain men det kan også være noget der er 

baseret off-chain. Hvis de er off-chain kan man hele tiden opdatere koden, men hvis man vil 

have fuld transparens vil det ligge på en blockchain og hvis man så har kodet noget forkert, så 

kan man ikke ændre det. Vi så det med Etherum hvor der var lavet en slags investeringsfond, 

men der fandt man en fejl i koden og den kunne ikke rettes. Det var koden til at trække 

pengene ud, så der var man nødt til at lave en ny kæde. Konsekvenserne afhænger af hvor i 

koden fejlen er.  #00:21:57-2# 

 

GINA/CAMILLA: Men det med at skulle teste kommer måske også lidt tilbage til det med at der 

ikke er nok udlærte folk, så risikoen for at der sker fejl er højere. Hvis der sidder selvlærde 

udviklere.  #00:22:14-6# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, og der er ingen praksis for hvordan tingene skal gøres. Det der er 

specielt ved en blockchain er, at man altid skal afbalancere forskellige behov. Om det er 

sikkerhed, hastighed, volumen eller andre forhold der er vigtigst. Der er forskel på hvilken 

form for værdi der skal flyttes. Køb af en kop kaffe kræver ikke samme mængde sikkerhed 

som køb af et hus. Så det er meget situationsbestemt. Men det siger sig selv, at hvis der er 

mange aktører der gør det samme, så er der konkurrence der kan holde omkostningerne nede, 

men der kan også være duplikeret design. Men det med den høje sikkerhed øger 

omkostningerne, men det er noget man skal tænke over. Så blockchain er ikke altid det rigtige 

svar. Det kan stort set alt, men man skal være sikker på hvad behovet er.  #00:24:26-7# 

 

GINA/CAMILLA: Som du selv nævner, så er det ikke hvem som helst der skal hoppe ud i det? 

Jeg kunne også forestille mig at det i starten primært er IT virksomheder der vil starte op, 

fordi de måske selv har kompetencerne. Og dem der har den store pengepung er dem der 

bruger det nu. #00:24:53-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Hvis man vil lave sin egen løsning helt fra bunden af, så er det dyrt og 

tidskrævende. Så derfor er der mange der hopper med på løsninger der allerede er udviklet. 

Du kan ikke automatisere noget hvis man ikke ved hvad man vil automatisere. Blockchain er 

ikke et quick-fix og det er svært at lave en hel løsning fra bunden af. Det er også krævende at 

starte en hel blockchain op fra bunden, for der er netværket sårbart fordi man ikke har så 

mange noder til at sikre netværket.  #00:25:58-7# 
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GINA/CAMILLA: Det der gør det til en dyr process hvis man skal lave sådan en løsning fra 

bunden af er vel al det forskning og undersøgelse?  #00:26:05-4# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, man skal designe det men man skal også kode det. Det er et stort 

arbejde i forhold til at lave et traditionelt IT system. Du skal have samme funktionalitet men 

nu skal det kunne fungere decentralt med flere parter. Lad os gå videre til nummer 5. Jeg 

mener at alle brancher kan få gavn af teknologien - det er det samme med internettet. 

Internettet tog næsten 30 år indtil vi havde det internet vi kender idag og i forhold til 

blockchain så er der mange af de anvendelsesområder hvor man er inde over at der allerede 

er noget eksisterende. De netværkseffekter mange af de her løsninger har er forbundet med 

mange omkostninger ved at flytte fra et netværk til et andet netværk. Man skal sikre en digital 

identitet der kan arbejde sammen med det vi har i forvejen. Systemerne skal kunne tale 

sammen. Der er flere udfordringer og barrierer undervejs. Det er der mange der måske 

undervurderer. Uafhængige kryptovalutaer kan jo køre fin, men ligeså snart man begynder at 

kigge på hvad det egentlig er man betaler for, så begynder man hurtigt at komme ind i nogle 

ting som regulering og lignende. Nu har myndighederne pludselig noget at skulle have sagt. 

Det i sig selv vil selvfølgelig få mange virksomheder til at tøve. Usikkerhed er ikke ligefrem det 

der er fremmende ved udvikling af ny teknologi. Heldigvis er EU kommissionen meget 

interesseret i blockchainteknologien. Blockchain kan give os en masse kontrol tilbage - også i 

forhold til Facebook og lignende.  #00:29:11-1# 

 

GINA/CAMILLA: Lad os hoppe til nr. 6 #00:29:15-1# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, jeg nævnte jo tidliger Stacker og det er et supplement til en 

allerede eksisterende løsning. Vi har arbejdet med andre løsninger, men ikke noget vi er gået 

videre med. Vi har arbejdet med SKAT i forhold til registrering af biler  - hele livscyklussen, 

ejerskab og lignende. SKAT skal også i udbud med sådan en løsning hvis det bliver aktuelt. Det 

vigtige er, at teknologien kan det den skal kunne, men alle skal med. Det kan ikke nytte noget 

at SKAT udvikler sådan en løsning uden at få alle bilforhandlere med. Alle aktører skal deltage. 

Man kan godt starte et sted, men værdien er størst hvis alle er med.  #00:30:37-6# 

 

GINA/CAMILLA: Lever brugen af teknologien op til jeres forventninger? #00:30:41-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, stort set alle proof-of-contest viser at det virker. Udfordringen er 

som sagt at få alle aktører med. Der er ikke nogen perfekt blockchainplatform, for man er nødt 

til at indarbejde alles behov. Så man skal designe løsningen til at passe til behovet. 
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Formentligt vil der være tusindvis af blockchains der sameksisterer. Men vi har ikke behov for 

mange der ligner hinanden.  #00:31:35-4# 

 

GINA/CAMILLA: Ja, så nummer 8. #00:31:37-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, altså jeg vil sige at teknologien muliggører løsninger som det ikke 

har kunnet svare sig at udvikle på tidligere. Det er komplekst at lave noget med mange 

aktører, så det der med at lave løsninger med mange virksomheder er meget komplekst. Nu 

kan man gøre det to parter. En given bockchain kan håndtere lige så mange smart contracts 

som man har behov for. I en virksomhed med tusindvis af leverandører kan man sagtens 

udvikle en blockchainløsning der kan indeholde alle leverandørerne. Så mulighederne er 

uendelige så længe man sørger for at få testet de her løsninger ordenltigt.  #00:32:49-4# 

 

GINA/CAMILLA: Nu tænker jeg lidt som revisor, men kan det være en udfordring for testen. 

Når f.eks. revisorer skal teste løsningen... #00:33:11-1# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Altså, det er jo ikke alle smart contracts løsninger der er offentligt 

tilgængelige. Det er jo ikke sikkert man har brug for adgang og for at kende alle processer. Så 

længe man har fakturaen og betalingen så er det måske tilstrækkeligt. Så det at de har haft.. 

nå ja, men varen skal leveres når det her sker. En eller anden aktivitet som trigger næste 

aktivitet. Fra det øjeblik en smart contract bliver aktiveret skal den have en løbetid, men den 

kan være uendelig.  #00:34:13-5# 

 

GINA/CAMILLA: I forhold til om det har lettet eller forenklet processen. Stacker er jo et 

supplement, men... #00:34:23-8# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, det muliggører at kunne lave noget det ikke kunne betale sig at 

gøre tidligere, men det har ikke lavet om på nogle eksisterende processer. Og det er klart, 

man kan godt erstatte noget eksisterende, men vi laver noget nyt som man ikke kunne gøre 

før.  #00:34:49-3# 

 

GINA/CAMILLA: Hvad er det Stacker bliver brugt til? #00:34:53-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det er mikrobetalinger, og det lanceres mest til mediebranchen på 

grund af betalingernes størrelser. Vi ønsker en stabil løsning vi har kontrol over, og det har vi 

med blockchain i den her forbindelse. For eksempel printerforhandlere har før hen solgt 

printeren billigt og tjent på blækpatronerne - de samme løsninger kunne Stacker anvendes til.  
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#00:36:14-4# 

 

GINA/CAMILLA: Okay, så man ender med at betale for småydelser. #00:36:20-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, du bliver mere forbrugsorienteret. Netflix kunne også i stedet for 

deres faste abonnement lave en løsning hvor man betaler for det forbrug man har. Det kunne 

Stacker også anvendes til. Spørgsmålet er om hvor stor værdi det har - mange forbruger har 

vænnet sig til gratis artikler mv.  #00:37:12-4# 

 

GINA/CAMILLA: Men kan de bruges til f.eks. de her salgsannoncer mediebranchen lever af? Vil 

det blive en mulighed hver gang man klikker på en annonce at betalingerne kommer derfra? 

#00:37:31-7# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det får de jo allerede betalinger for idag. Det der fungerer behøver 

man ikke at lægge over på blockcain. Idag, det med at betale for en enkelt artikel i stedet for 

abonnement har vi ikke idag - det kan Stacker. I forhold til GDPR kunne man forestille sig at 

man får et tovejs økosystem hvor man som borger kan bestemme om man vil se reklamer 

eller om man vil betale for indhold på internettet. Vil du betale med personoplysninger eller 

mikrobetalinger?  #00:38:34-0# 

 

GINA/CAMILLA: Jeg er meget tilhænger til kun at skulle betale 2 kr. pr. artikel, så det er smart 

med Stacker. #00:38:43-5# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Ja, det kan varieres fra artikel til artikel. Og kan også laves så man 

betaler pr. linie man læser. Mulighederne er, at det kun er fantasien der sætter grænser.  

#00:38:59-0# 

 

GINA/CAMILLA: Nr. 9 #00:39:01-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det er vigtigt at man forstår hvordan data opbevares og hvordan man 

får adgang til det. Det er ikke fordi revisorer skal kunne kode eller forstå det tekniske, men de 

skal forstå hvordan man får adgang til data og hvor risici med adgang til systemet ligger.  

#00:39:39-7# 

 

GINA/CAMILLA: Da vi snakkede med FSR sagde de, at revisor skal være meget tidlig med på 

banen for at gribe det ordentligt an fra starten. Det bliver primært test af processer.  

#00:39:59-5# 



Page 128 of 330 

 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det vil jeg sige ja til - det er godt at nogen er med. Men de behøver 

ikke at forstå det tekniske til fulde. Det samme gælder smart contracts - her behøver 

advokater ikke at forstå den bagvedliggende kodning, men de skal forstå hvordan systemet 

fungerer og er valideret. Det samme med revisor - de skal vide hvordan man får adgang til 

data. Hele forståelsen for det er vigtig og er med til at sikre at alle fagområder som har brug 

for at brug blockchain bør være involveret i det arbejde. Ellers står man en dag hvor de måske 

ikke får den løsning der dækker deres behov. Så skal de fortsat bede deres kunder om en 

given data. Hvis du ikke ved hvordan det skal fungere kan man ikke bruge det korrekt. Det 

kan bruges til så mange komplekse anvendelser så det stiller store krav til at man involvere 

alle de interessenter der måtte være relevante.  #00:41:56-2# 

 

GINA/CAMILLA: Det som vi kan fornemme det er, at der er mangel på viden og på at finde 

eksperter og udvikle. Vi har i hvert fald begge en opfattelse af at vi skal tilegne vores viden nu, 

for det er for sent først at gøre det når teknologien er kommet til.  #00:42:29-6# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det der er udfordringen er, at kryptovaluta stjæler opmærksomheden 

og forplumrer det hele. Bitcoin er jo ikke interessant - det er blot en betaling. Det der er 

interessant er at finde løsninger der kan lette min hverdag og give mig kontrol over mine 

persondata, min devices og lignende. I forvejen er vi en meget kompleks verden, men vi bliver 

kun mere og mere kompleks.  #00:43:46-6# 

 

GINA/CAMILLA: Så vil jeg faktisk lige direkte hoppe til spørgsmål 11 omkring risikoen for at 

det bliver brugt til kriminelle formål. Ser I det som en risiko? #00:44:08-9# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Både ja og nej. Jeg vil anbefale at I tager et møde med Chainalisys 

som arbejder udelukkende med at følge og analysere brugen til kriminelle formål. De kan 

fortælle om hvad de gør meget bedre end jeg kan. Det essentielle er, at teknologien er meget 

velegnet til sporing. Så det er ret let at følge rundt om fordi det faktisk ikke er anonymt. Hver 

nøgle kan spores. Det kan ikke sløres så meget at man ikke kan spore det. Hvis man f.eks. 

blander falske transaktioner sammen med ægte transaktioner, vil man kunne se forskel på de 

to. Så det vil slet ikke have samme værdi for kriminelle som først antaget. Selvfølgelig kan de 

kriminelle anvende det til at flytte penge på deres egne netværk på tværs af lande. Og der vil 

også være lande hvor værdierne kan trækkes ud til almindelig valuta. Men det kan kun ske på 

deres eget netværk. Så på den måde vil det bestå og kunne blive brugt til kriminelle formål, 

men fordi det er så velegnet til sporing er vores fokus mere på hvordan vi kan sikre vores 

persondata. Der er lande med et lidt andet kodeks end EU som arbejder med løsninger inden 
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for det, så det er vigtigt at EU går foran for at sikre borgernes frihed.  #00:47:36-3# 

 

GINA/CAMILLA: Nå, skal vi tage nr. 10. De miljømæssige udfordringer. #00:47:43-2# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det ser jeg faktisk ikke som et stort problem fremadrettet. De der 

proof-of-work med bitcoin og anden kryptovaluta er de løsninger der har det store 

energiforbrug. Jo større værdi en bitcoin database får, des større energiforbrug skal der bruges 

for at holde den sikker, men der findes masser af andre løsninger der ikke bruger så meget 

energi. Proof-of-stake er den mest almindelige. Det er når dem der bidrager til at opnå 

enighed i netværket er baseret på at de har noget værdi. Men det kræver igen at det er en 

blockchainløsning hvor vi taler om noget værdi - enten noget valuta eller lignende. Det giver 

ingen mening hvis vi snakker identiteter, for der kan hver node kun have en identitet. Mange 

løsninger, så snart du går ind under regulering, er der også nogen der skal kigge på hvilken 

regulering man hører ind under - eksempelvis nationaliteter. Det offentlige kan ved at give 

licenser til en ny part hele tiden reducere omkostningerne. Så mange løsninger er jo netop 

noget hvor der er lovgivning der regulerer det, og så ser jeg ikke de miljømæssige 

udfordringer.  #00:50:58-1# 

 

GINA/CAMILLA: Kunne du forestille dig at hvis en virksomhed nu ønsker at bruge blockchain, 

vil man så ændre kurs væk fra blockchainløsninger for at finde mere grønne alternativer?  

#00:51:29-6# 

 

MARTIN BOYE OVESEN: Det tror jeg ikke, men man skal balancere sine behov og finde den 

rigtige løsning.  

 

 

  



Page 130 of 330 

 

Bilag 3 – Interview med Rasmus Winther Mølbjerg, Deloitte 

 

Vi vil kort fortælle lidt om os selv:  

Jeg hedder Gina, og det er Camilla, og vi læser på CBS cand.merc.aud. og vi skriver om 

blockchains og forventede problemer for revisorer. Vores interview håber vi på bliver semi-

struktureret, og nu har vi lige fået lov til at høre et pænt foredrag. Noget af det - tror jeg - 

synes vi er meget relevant, og noget er vist lige teknisk nok i forhold til vores opgave, men det 

er jo dejligt at høre om det.  

Ikke nødvendigvis i forhold til vores opgave men i forhold til vores niveau p.t.  måske lidt 

teknisk. 

Vi kan jo starte med af snakke om: Hvad er Deloittes forventninger til selve teknologien 

blockchains?  

Her snakker vi Deloitte og ikke kun revisionsdelen. Der er ret stor forskel. Hvis man tager det 

helt oppefra: Deloitte har globalt set været ude i de sidste 4 ½ år med det her som en global 

prioritet, og vi har også selv taget det som en lokal prioritet i Danmark og arbejdet sammen 

globalt på blockchain om året. Det fungerer globalt. Der er i virkeligheden to motivationer for 

det. Den ene er det, at det kommer til at ændre markedet og industri og alt muligt andet. Der 

lever vi jo af rådgivning og at hjælpe dem med at omstille sig til det rent strategisk, 

operationelt og taktisk så de er klar til implementering af konkrete løsninger.  

Der ligger et marked i det – det er det ene ben. Og det andet ben er jo: Hvad betyder det for 

den eksisterende forretning.  Og der kan vi se, at det kommer til at betyde noget for 

revisionsdelen i særdeleshed, og det gør det også for indirekte afgifter og skatter. Og det er 

nok noget af det, der vil ramme hårdest først.  

[Moms og skatter og sådan noget?] 

Ja. Så man kan sige, det er vores forventning. Der begynder af være en konsensus om, at det 

sker nok på en eller anden måde, og så er det uvist, hvordan det sker og hvornår og på 

hvilken måde, og hvordan er det man så gør det. Men jeg vil sige: Bare for nogle år siden så 

var der mindre enighed, om det overhovedet skete, og måtte man overhovedet sige det, til i 

dag er det lidt en ”given fakta”.  

Og som Jonas? også nævnte lidt på introen, at der er både fra USA og UK, men faktisk også 

fra FSR, har også været ude offentligt og erklære i analyser, de har lavet, at det her, det har 

en konsekvens.  Og så tror jeg (nu er jeg så ikke selv revisions .. hverken udannet baggrund 

eller overhovedet nødvendigvis arbejdet for..), og det er der nogle udfordringer i, men der er 
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også nogle muligheder i det, fordi i virkeligheden i min optik, så kan vi eliminere store dele af 

det, vi gør i dag, man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Og det er den reelle transformation.  

Og midt imellem det, så vil vi se nogle små brudstykker af noget, der kommer på plads, som 

minder om det vi gør i dag, men på en smartere, mere sikker og mere effektiv måde. Men vi 

får rent faktisk muligheden for – hvis vi vil – at eliminere behovet. Det kan man jo diskutere 

og sætte spørgsmålstegn ved, men det er i hvert fald ét muligt scenarie. Så kan det være, at 

man vælger og ikke kan blive enige eller alt muligt andet, der gør, at det ikke sker, men det 

rummer potentiale til fuldstændigt at eliminere det behov. Og så vil der være nogle andre 

assuranceting, som der vil dukke op, som vi så vil være i stedet for. Med den finansielle 

revision revideret uvildigt – luk bøgerne, kig tilbage – det princip passer bare ikke med den 

dynamiske, fleksible, globale verden. Der kan vi svare bedre og hurtigere netop med nogle af 

de analyser, vi giver.  

Vi er heller ikke enige 100 % internt, skal jeg hilse og sige. Og det er helt fair, men vores 

holdning er benhårdt at gå til stålet og prøve at gøre det. Altså, Jonas er et produkt af det, og 

hans Ph.d., det er det arbejde, vi også laver sammen med Erhvervsstyrelsen omkring 

automatisk erhvervs… blockchain, som vi kigger på, og vi har også kigget på det sammen med 

nogle andre aktører, som ikke er lokale men er globale platforme.  

Så det er … 

[Hvis vi tager sådan en som FSR. De har jo sagt, at revisor ikke bliver overflødig på den måde, 

men vi kommer til, i hvert fald som revisorer, at lave nogle helt andre handlinger. Vi skal have 

meget mere teknologisk baggrund. Så man bliver nødt til at kigge meget mere på 

realtidshåndtering [realside-?].  

Det er ikke fordi i min optik – jeg kan prøve at tage den rolle, som er mest ekstrem, og så kan 

det godt være, at nogle af de andre, I snakker med, nok kunne være mere realistisk.  

Men i min optik, hvis vi nu tager det ekstreme, så er det fordi de ikke har forstået endnu, at 

der ikke er behov for dem. Og i virkeligheden: Kig på bitcoin-netværket. Der er for mange 

milliarder USD i det netværk, Og, ja det bliver måske brugt mest til opbevaring af værdier og 

ikke så meget til betaling.  Fordi det ikke er hurtigt nok. Men det system, det bliver opereret, 

og det fungerer, og det har fuld dataintegritet, uden at der er en eneste it-revisor, der har 

været inde og revidere noget som helst teknisk, ingen overhovedet. De eneste, der ikke har 

tillid til det, det er dem, der ikke anvender det. Dem der er på, de er afhængige af at skulle 

have adgang til det og har fuld tillid.  

 



Page 132 of 330 

 

Altså, man er nødsaget til… jamen så kommer det noget, så skal vi jo bare kigge på de nye 

systemer. Her har vi bitcoin som det første eksempel. Det er en opbevaring af værdier. Altså 

hvis vi nu siger, at valuta – hvad er det – valuta det kan være en store of value, det er en 

measure of exchange og det er en unit of account, og det de 3 ting, den kan være.  

Og bitcoin viser sig nok mest bare at være en store of value. Det er en digital måde at 

opbevare noget på. Og de andre har måske lidt svært ved at bryde igennem. Men summa 

summarum: Det er det, den er, og den opererer uden nogen aktør.  

Så hvad skulle der være til hinder for, at vi ikke kunne få det samme på andre områder, også?  

Når vi begynder at få smart contracts, hvor den logik, vi eksekverer oven på data, ikke kan 

ændres og editeres. Hvad er det, der skal revideres? Altså, vi er dernede, hvor den eneste 

revidering, som – hvis man skulle se det i et meget fuldt positivt futuristisk scenarie, det vil 

være, at der ikke er nogen, der helt vildt piller ved hardwaren og twister den i en eller anden 

besynderlig retning af noget. Men vi kan styre dataintegriteten, vi kan styre aggregeringen af 

logikken oven på. Og hvad folk så bruger det til, det må være op til dem. Men igen, hvad skal 

revisoren så lave, altså … Hvis det er, at du kan styre ..  

Lad os nu bare sige, at alle transaktioner, der er dannet af handel mellem virksomheder i 

Danmark, det ligger på et Invoice Register. Der er ikke nogen, der kan ændre og editere i de 

data. Så har vi det udgangspunkt, og så kan vi lægge en aggregering oven på, og så kan vi 

sige: Vi vil gerne opgøre status på den og den måde på det og det tidspunkt beregnet sådan 

her. Så er det den, der afleverer en rapport, og hvis der er nogen, der ændrer i den måde, vi 

aggregerer på, så kan man se, at de er den samme som før. Vi kan styre, at det er den logik, 

vi vil have.  

Jeg kan såmænd ikke se, hvad det er … Altså, vi er nede på så få mennesker, og igen så højt 

specialiserede, at vi er væsentligt længere nede i, at der ikke er nogen, der piller ved de 

hardwarestak, der er reelt set, fordi tilliden bliver rykket ud. Der, hvor der så er en udfordring, 

det er, hvis der er nogen, der stempler noget forkert ind i udgangspunktet og har gjort noget. 

Og det vil sige, det vi nok kommer til at se, det er væsentligt mere procesrevision, fordi hvis vi 

igen giver eksemplet, og det vil Jonas sikkert også sige, når I snakker med ham.  

En faktura. Køber og sælger de bliver enige. Når de bliver enige, det er at låse den, så er der 

ikke nogen kan ændre den bagefter til egen vinding skyld (så fik jeg lige lidt mere moms, du 

skal alligevel betale lidt mere. Jeg registrerer det lige lidt anderledes i mine bøger end det, der 

egentlig kom, og så kan vi forklare afvigelserne). Og hvis vi gør det tilpas mange gange, så 

kan vi få en fin optimering ud af det, som måske ikke er lovlig. Og det er den, vi skal fange. 

Hvis du låser den, hvis du faktisk kan sikre dig de her steder i data entry. Fordi købere og 
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sælgere – den ene vil gerne sælge det så dyrt som muligt, og den anden vil gerne have det så 

billigt som muligt - når de så er enige, og de også konfirmerer det med en betaling, så er det 

det, så kan vi ikke ændre det. Det er i og for sig interessant. Man kan sige, at så er det kun de 

cases, hvor vi ikke nødvendigvis kan finde de handlende partnere i, at de har en gensidig 

interesse i at holde de samme data rigtige. Der kan det være, vi skal have en proceskontrol 

eller en kvalitetskontrol eller et eller andet andet, som vil være en auditørs vigtigste opgave. 

Men det er noget andet end i en finansiel revision, sådan som jeg ser det.  

Og så kan der være en helt anden side, at de åbner op for, at hvis vi ikke sidder og piller nede 

i at revidere noget, som jeg også sagde derinde, så kan det være, at vi kan stille os selv mere 

overfor rådgiverrollen, og så rådgiver vi om, hvad vi mener vil være det rigtige. Men i dag kan 

vi ikke rådgive, hvis vi samtidig reviderer, fordi så er vi jo ikke uafhængige.  

Den der balance giver jo så .., men så kan du jo sige, er det en revisor, der bliver rådgiver, 

eller er det bare de rådgivere, vi har i dag, der rådgiver endnu mere? Det kan vi jo altid 

diskutere. Men, altså summa summarum, det er jo ikke fordi rådgivning ikke eksisterer i dag. 

Og jeg synes også det er interessant – det kunne også være en anbefaling – at kigge på nogen 

af de ……, der hedder 216 i Holland. Et startup firma, som faktisk ikke er helt startup. De har 

basalt set købt KPMG’s hvad der vil svare til vores core function i Holland. Jeg tror, at det var 

det vi endte med at købe, det var 216 revisorer, og så er tanken, at de vil lave en platform, 

hvor revisionen den er gratis. Baseret på blockchain: Du skal ikke betale noget. Det er først 

små, lille, ikke komplekse virksomheder. Revisionen er gratis at komme ind på platformen, for 

det de egentlig tilbyder, det er, hvordan kan vi realisere dine drømme. Så de lægger 

tillægsydelser og rådgivningsydelser ovenpå. Og ved at sige …….. vi slet ikke røre ved, så kan 

vi godt tillade os det.   

Det er jo en af de steder, hvor vi kan se, at Eric Khoen, han sidder som chairman på 

Interobility i Distributed Letter Issue Standarden ??. Han har et startup også, hvor de er nogle 

rimelige seniorer, gamle senior-revisionsfolk, som også kigger på at gøre det her og har en del 

interaction som udgangspunkt i excel ?? standarden, og hvordan kan man digitalisere den 

yderligere – køre blockchain.  

Det er med C - Choen, tror jeg han hedder. Send mig lige en e-mail bagefter, så kan jeg se, 

om jeg kan grave ham frem.  

Vi begynder at se knopskydninger udenfor også af det her. Der er nok en raise til at gøre det 

her enten gratis commodity, automatisere det, overflødiggøre det, automatisk 

erhvervsopteringer?  er et godt eksempel. Det står digitaliseringsregulering ? -revidering ? for 

2016. 20-25 små – hvad er det – mikro- og klasse B-virksomheder – de skal ikke aflægge 
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regnskab. Eller indrapportering skal ske på en automatisk måde igennem det, de i forvejen 

allerede gør bare for at drive deres virksomhed. Det kommer. Og så er det spørgsmålet, hvor 

langt op, hvor hurtigt osv. Hvad vil køre lokalt, og hvad vil køre internationalt ? 

Man altså, hvornår, har du en forventning, sådan tidshorisontmæssigt? Fordi det lyder, som 

om at indenfor det lille SMV segmentet her. Det er jo helt sikkert dem, der er 

førstehåndsbrugere her i starten. Det er .. de små og mikro og ….  

Regnskabsklasse B-selskaberne der. Det er jo dem, der mest trofaste overfor revisorer. For 

sådan en som mig, som sidder i et lille revisionshus. Det er nok mest mig, som skal have sved 

på panden. Men, altså ser vi det indenfor de næste 5-10 år, eller – er det der indenfor?  

Ja. Men der er forskel på – kan vi gøre det? Ja, det kan vi gøre indenfor de næste 2 år. Og jeg 

vil endda sige, at vi kunne gøre det hurtigere, hvis vi ville trykke på maks-speederen. Det 

kunne vi.  

Så er der udbredelsesdelen. At få lovgivningen og alle de andre praksisser med omkring ”skal 

man, gør man, vil man”. Den er længere og mere tung. Altså, det er det, der gør, at der nok 

går nærmere 5 år for det, end at det bare vil tage 12 måneder. Men jeg vil sige, at hvis der 

var nogen, der gav os ressourcerne til at gøre det, så kunne vi have det der op at køre 

indenfor 12 måneder. Det er ikke teknikken, der driller her. Det er alt det andet. Jeg synes 

igen, det er sjovt, når vi så sidder med løn- styregruppe, som vi har på Jonas’ P.hd. Der har vi 

en masse partnere, revisionspartnere, en risk of advisory, en consulting, en fra tax, en der .., 

og vi har de der professorer fra CBS siddende. Vi har Erhvervsstyrelsen siddende med. Så det 

er sådan en god repræsentation at det hele.  

Jeg er jo fortaler for, at vi fuldstændigt skal eliminere behovet for at lukke bøgerne. For det 

giver ingen mening. Hvorfor skal vi lukke bøgerne? Vi får bare en opgørelse af 

aktivitetsniveauet, som det er nu.  

Jeg har valgt, at nu kommer jeg fra salg og marketing, og der har jeg altid arbejdet, og 

kunderne er hele tiden dynamiske. Og vi kan ikke sige et år frem, hvornår vi skal bruge 

pengene. For vi ved ikke, hvad der sker, hvornår.  

Altså lidt på samme måde, så kan vi diskutere frem og tilbage, men altså når Maersk bliver 

angrebet af et cyberangreb – det kan du ikke planlægge efter. Når markedsefterspørgslen lige 

pludselig ændrer sig – det kan vi jo ikke planlægge efter. Og vores planlægsprincip omkring, at 

vi skal lukke bøgerne og gøre op for at gøre status og alt muligt andet i takt med, at alting 

bliver mere og mere digitaliseret. Og det ligger digitalt, så er opgørelse noget, vi gør, men det 

er ikke noget med, om det er rigtigt eller forkert. Det er bare det bedste mulige billede for, at 

vi kan komme videre og skabe noget.  
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Og den der dynamik og også hele ideen om, at det så kunne ligge digitalt, eller det kunne 

være et – ja ikke et formuebaseret – men måske et transaktionsbaseret opgørelsesprincip, kan 

jo stritte meget på nogen, særligt dem, der er opvokset i at det er rigtigt at gøre.  

Hvorfor er det, at vi skal have dobbelt lecture accounting? Og så snakker man om triple 

lecture, fordi så har vi en del lectures?? I min optik er det: Hvorfor fanden har vi ikke én? Altså 

vi har ikke behov for at lave en ekstra. Det kan godt være, at mit perspektiv ikke bliver det, 

der skiller sig ud. Men det er jo bare ….  

 [Altså – mine øjne de bliver sådan helt … før jeg begynder at sidde og tude].  

Men jeg tror, princippet – det var der også meget i starten – at noget at det, vi diskuterede, 

det var jo netop, at hvis …. lecture, så var der endnu en lecture, vi skal revidere. Og det er 

meget nemt at komme til at falde ned i den. Men jeg tror bare på, at markedsfilosofien vil altid 

være, at hvis det er nemmere og lettere at lave det på en anden måde, end vi gør det i dag, 

så er det spørgsmålet om tid, hvornår det sker.  

Så alene det vil jo fandeme gøre, at der vil være et push mod det. Der er ingen – tror jeg – 

der sætter særlig stor pris … altså der er ikke nogen, der sidder og venter på, hvornår kommer 

revisoren? Jeg glæder mig så meget til, at han kommer! Vi ved, at han skal komme, og at han 

udfører en funktion, som jo er vigtig, fordi vi skal kunne have tillid til det, der står. Du har selv 

et ansvar, men nu kommer mor og far og tjekker, om du har pakket dine ting i skoletasken. 

Altså, vi er jo lidt på det niveau. Og det er i en bemyndigelse ud fra det offentlige?? Hvis man 

kan fjerne det, så vil de fleste jo bare sige: ”Det var sgu da egentlig rart”. Og så kan vi bruge 

tid på noget andet og noget mere.  

Men det ville jo så også betyde … tilbage til .. og det er jo så også der, at de der 216 er 

superspændende, men altså deres hjemmeside står godt nok kun på hollandsk. Men det, der 

står er jo ikke ….. Tag de store revisions … så har vi følgende ydelser: Dem kan man købe der, 

men hvorfor skulle jeg have lyst til at købe noget, som jeg ikke …. Altså det, de bare siger, at 

hvis du gerne realisere dine drømme, fortæl os, hvad dine drømme er. Det er helt news base 

innovative. Vi kan hjælpe dig med alt det, du ikke selv har styr på, og revisionen er i øvrigt 

gratis. Hvad er det, du vil? Så kan du komme videre med dit liv.  

Der er et diffrent mindset.  

[Men lige nu, så er revisor bare sådan en, der kommer og optager noget tid, og det koster 

penge. {Vi er nok det sureste i ,,,}].  
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Jo, det er en del af en nødvendighed, og der er ikke en essentiel rolle i det, fordi det er der.  

[Men sådan er det med alle ting, som er et krav. Altså ting, der er et krav og samtidig koster 

penge, som ikke er noget man frivilligt vælger, man gerne vil].  

Ja, og det er ikke nødvendigvis sjovt.  

[Men altså, bare lige for at tage det fra en anden vinkel: Hvad så med - det tror jeg faktisk 

også du nævnte tidligere – ham der … Hvad så med de penge, der bliver brugt? Altså, kan vi 

risikere, at vi er ude i noget hvidvaskning? Er vi ude i nogle ulovlige transaktioner, der kan 

blive lavet mellem to parter, fordi de bare bliver enige om: ”Jeg vil gerne sælge dyrt, og jeg vil 

gerne købe dyrt, for så kan vi ligesom spare moms og slette moms. Altså, er vi ude i der, hvor 

vi siger: ”Hvem skal så kontrollere, at priserne er på rette vilkår”?] 

Man kan sige, at der er jo … Men tilbage til – igen – hvis du sørger for, at du ved, hvem det er, 

der handler, og det vil man jo vide, hvad det er de handler om, at du har den information med 

dem, der skal føre en regulering eller tilsyn. Så er det jo en logik, du lægger op. Altså, 

momsen er jo noget, der kan beregnes. Det er ikke svært som sådan ved momsfritagelse. Det 

er den, hvis varen den bliver sendt ud af landet. ”Skulle vi vente med at udstede fakturaen, til 

vi har en bekræftelse fra transportørerne, at nu har den forladt landet”. Så kan vi lave en rigtig 

faktura. Det, vi gør i dag, det er at vi sender den for tidligt, så ændrer vi levering, så kommer 

vi til at lave en fejl. Det er dumt.  

Eller i eksemplet med faktura, så siger du, at prisen den er forkert. Ja, nu har jeg registreret 

en faktura herovre til en kreditnota. Den er stadig forkert. Så laver jeg en ny kreditnota. Så 

skal vi lige lave en registrering ..    Og så skal vi revidere alt det, der er foregået. Vi skaber 

også unødig kompleksitet, fordi vi har altid tænkt SILO?? Det der er mit mentale billede på 

det, det er: Vi har kørt noget i den ene silo? Herovre. Vi har registreret det i bøgerne og så 

sammenligner vi bøgerne.  

Og det, der i virkeligheden sker, og det, der er dynamikken, det er jo, at der sker noget 

mellem virksomheder. Men det, der sker mellem virksomheder, det bor ikke noget sted i dag. 

Rent regnskabsmæssigt, rent valideringsmæssigt og alt muligt andet. Det sker kun herovre i 

siloerne.  

Så har vi forsøgt at bygge alle mulige interfaces, og der kører ad helvede til. Vi kan bare se, at 

der, hvor der er nogen, der begynder at tage hånd omkring det, der er … Det bedste eksempel 

vi kan se herhjemme, det er jo offentlig fakturering.  Og dem, der har lavet offentlig 

fakturering, de har lavet trade shift?? Det er den er den største globale trade platform nu. Det 

er den blevet på 8 år. Det har taget det samme princip: Det, der foregår mellem to 

virksomheder, det skal vi være enige om, hvad er. Så er der 2-vejs validering på det. Måske 
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kan vi lave 3-vejs- og 4-vejs validering, fordi så har vi styr på transaktionen. Altså, vi kan lave 

reconciliation af det. Og der er mindre fraud, der er mindre risiko.  

[Nu siger du, der er mindre fraud, men er der det? Hvordan kan man sikre det?] 

Der kan komme nye typer af fraud, som vi ikke kender til i dag, og de vil måske blive mere 

komplekse. Og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan er det vi styrer transparent. Men der 

er noget omkring – og jeg tror også, hvis man skal tage analogien her – jeg var ude at holde 

et oplæg sammen med en forsker fra politiet – og i 2010, som han sagde, da havde revisor 

nogle slides fra et oplæg, han havde holdt internt i politiet, at når der er kriminelle, der bruger 

bitcoin, så er der virkelig et problem. For vi kan ikke spore det.  

Og nu 8 år senere siger han, at det bedste, der overhovedet kan ske, hvis de kriminelle bruger 

bitcoins. Du har det perfekte bevismateriale. Fordi, et eller andet sted gør de et eller andet, 

som bliver fanget, og så kan de ikke gemme sig, og derfor er det rigtig godt.  ….. som sad 

hernede, de …. 

[…. Det var det, vi ledte efter, det …. Var blevet anbefalet … hev fat i dem … og så har vi sendt 

dem en mail, og så, da vi sagde, at vi var her, ……]  

3-4 stykker nede bagved. Men de lever jo af at lave sporbarhed ned igennem det der. Vi laver 

det selv sammen med vores tyske kolleger. Det er, hvis du modtager nogle bitcoins, så kører 

vi en AI encryptment ?? på dem, og så siger vi: Er der nogen af den mængde, vi modtager nu, 

der kommer fra nogle suspekte et eller andet, jeg ikke kan identificere, eller er de så langt 

væk, at jeg i virkeligheden ikke inkriminerer mig selv ved at tage imod de penge? Og det er 

fordi, det er et ureguleret land, og så … tilbage til det. Men det er noget af det, vi kigger på.  

Vi får en helt ny variant til noget, der popper op, som vi ikke kender og givetvis måske også 

skal reguleres, måske også revideres. Men meget af revideringen af det vil efterfølgende være 

kunden? Kun?  -  et spørgsmål om at eksekvere den logik. Så at lede efter problemerne.. og 

det er jo ….  Altså revisorens rolle er at revidere i forhold til gældende lovgivning. Det er ikke 

at lave politimæssig efterforskning.  

Og ja, der er jo nok stadigvæk en vagthund og alt muligt andet. Jeg tror bare, at man må 

indse, at der er en anden type. Og mange af de kerneområder, som er mulig bread and butter 

today, det får det svært fremadrettet.  
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[Spændende. En god snak. Vi har sprunget dem alle sammen. Ja fantastisk. Jamen så kan vi 

tage det, som vi synes er rigtig interessant:  

Kan vi uddanne os nok – altså er vi dygtige nok til, hvis virksomhederne begynder at bruge 

blockchain, begynder at anvende de her processer. Altså, er vi dygtige nok, er vi kloge nok, og 

uddannelsesmæssigt … Nu har vi begge to gået på CBS, og den tid, vi gik, inden vi skulle i 

gang med vores afhandling, så var der slet ikke undervisning vendt mod … til teknologi. Jeg 

ved de har lavet et valgfag nu, som jo desværre kommer lidt for sent i forhold til os, som der 

burde håndtere en lille smule af det her. Men det er stadig i så lille en grad .. og det var også 

det, som vi snakkede med FSR om, at kan vi sikre, at vi bliver uddannet godt, inden det 

ligesom rigtigt kommer i proces? Er forskellen måske, at FSR mener, at der stadig er brug for 

os alle sammen, at det er nødvendigt, at vi uddanner os?]  

Ja, vi skal stadig have nogen. Der er nogen, der skal lave maden, inden vi skal spise noget 

nyt. Det er altid en balancegang. Den er jo ikke nem. Det andet er, hvad skal man uddanne sig 

til? Der hvor jeg synes problemet er – ja, der er en teknisk komponent om at forstå noget. Der 

skal der noget mere til, end det vi har i dag. Det begynder at komme. Vi ser mange specialer 

på mange forskellige studier. Kig på blockchain. Men som jeg også tror vi viste på slide derude 

– bare på den tekniske del af blockchain, der har vi 6 super komplekse hovedområder: 

Økonomisk monetær teori, kryptografi distribueret af computersystemer, spilteori ?, 

mathematics osv.   

Man kan ikke forstå det hele. Så er der også det her: Hvad er rollen i det? Hvad er det 

uddannelsessektoren gør for at ramme det her? Der er vi på et tidligt stadie. Jeg vil også sige: 

Nu har jeg læst rigtig mange specialer i de sidste 1½ år. Og det er jo skræmmende at se, 

hvordan der er mange 12-taller, der bliver givet ud, fordi det er blockchain, og det er helt 

tydeligt, at vejleder og censor ikke ved, hvad der står. Det er nyt, det er spændende. Og så 

var det godt set tænker man. Og så får du en 12’er. Og når vi så læser ned i, hvad det er, der 

står. Det, der står, er volapyk. Det giver ingen mening. Der nogen, der ikke har forstået, hvad 

teknologien er, hvad den går ud på, hvad den kan bruges til. Det er tænkt helt forkert, men 

der er ingen der kan gennemskue det. Det er en udfordring, fordi hvis det så også er dem, der 

skal undervise i det, så er der et eller andet vidensunderskud i det, og der er et behov for en 

teknisk komponent ind i det.  

Så det er den ene ting. Den anden ting, som jeg i og for sig også synes er crazy, det er med 

en uddannelse indtil hvilket slutmål. Altså – revisionsuddannelsen - nu generaliserer jeg lige 

med CBS, men særligt jo så også med en aud. – det er jo et redskabsværktøj. Sådan her er 

det, sådan her skal du gøre, sådan her kan du så gå ud og bruge det, du har lært. Det er en 

håndværksuddannelse. Og så står vi med noget, som vi siger: Skal vi stille spørgsmålstegn 
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ved, om vi overhovedet skal bygge huset? Jamen, vi er jo vant til at bygge. Jeg er jo tømrer. 

Jamen, nu skal vi bo i luftballoner.  

Det er jo lidt det, vi egentlig også siger. Hvis der nu ikke er behov for den der, hvad er det så, 

vi skal uddanne os til? Eller bare sige, at hvis det ikke er de principper, vi altid har brugt, men 

det er nogle andre? Hvad gør vi så? Hvor er tekstbøgerne omkring det? Jeg vil også sige, at 

med den litteratur, der ligger på det område – der ligger jo ikke særligt meget endnu. Det er 

jo stadigvæk sådan lidt grønt land. Det gør det jo også svært. Det man egentlig ser er, at 

industrien møger jo ting ud i en hurtigere hastighed end, hvad akademier kan følge med på 

det her. Sådan er det jo. Sådan har vi jo også set det med forskellige andre ting. Jeg tror bare, 

at det, der er nyt her, det er kunstig intelligens, hvor meget kunstig intelligens jo alligevel bare 

er machine learning. Det har vi gjort de sidste 60 år. Nu har vi bare mere data, hurtigere 

computer kraft, så vi kan bruge det endnu flere steder. Men det er gamle principper, vi har 

kunnet i rigtig lang tid. Og der er rigtig meget academia. Og vi får helt nye problemstillinger. 

Men det er faktisk noget, hvor det er meget mere i synk??  

Det her har reelt set ikke eksisteret i særlig lang tid. Og nu kommer der bare kapitalpenge ind 

det. Industrien kører maks. Og så sidder academia bagefter. Og det er dem, der skal uddanne. 

Ja, der er en udfordring. Men det er både på det faglige indhold af: Giver det mening, er vi 

arkitekter, er vi byggensvarlige, er vi inspektører, hvad er vi? Og er det overhovedet huset, vi 

kigger på, eller er det noget helt andet, vi skal til? Det er en udfordring i sig selv, og så er der 

en teknisk komponent i en eller anden delmængde, som vi måske ikke ved. Hvad er 

holdningen så? Så den er da nok svær, vil jeg tro.  

[Forventer du så, at der kommer til at være færre revisorer – eller kald dem noget andet – 

men der sidder relativt mange store revisionsvirksomheder lige nu. Bliver folk arbejdsløse?] 

Jah – de kommer ikke til at lave det, der laver i dag. Det gør de ikke. Og det er kun en del af 

det. I virkeligheden så tror jeg, at den anden store del, den er væsentlig større. Det er jo alle 

dem, der sidder ude og laver alle mulige konteringer i dag, og sådan nogle ting. Altså sidder 

og laver noget af det arbejde og forbereder det. På virksomhedssiden er det også noget bøvl 

kan man sige, som hvor der er nogle ressourcer, der sidder og laver noget, der kan bruges til 

noget andet. Den er også massiv. I kan gå ind og kigge i den der analyse, vi har lavet med de 

17 mia. Altså det er en eller anden beregning lavet for Erhvervsstyrelsen. Jeg tror, det er 6,4 

mia. For de her virksomheder de sidder og bruger tid på at få indrapporteret til det offentlige, 

og så kommer revisionskontrollen oveni. Og så er det en kombination af de to, men 

revisionsdelen er den lille af de der – det er lillebror. Så den anden, det er storesøsteren. Så 

den er der også. Den må man heller ikke glemme. Så det er jo at fjerne den friktion.  
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[Nu har vi jo holdt et par interviews, og det er jo faktisk sjovt, for du er faktisk den første, der 

siger, at du tror revisionen går hen og blevet lidt overflødig. I hvert fald så firkantet. Lige på 

og hårdt. Alle de, vi har snakket med: Ja, vi skal selvfølgelig omstille os, men der vil 

stadigvæk være et behov for os i et eller andet omfang på en eller anden måde. Og så er det 

klart, så sidder jeg jo … mange ting …. Men tror du egentlig, at branchen er klar til at omstille 

sig ved at sige: Vi er ikke nødvendige. Er vi overhovedet der, hvor vi siger, at revisorerne 

siger, at vi godt kan forstå, at vi ikke skal være her mere, og at vi skal finde på noget andet at 

lave? Og myndighederne for den sags skyld også.] 

Der er jo et eller andet besynderligt i - giver en anden energi – at da ATM-maskinerne – 

hæveautomaterne kom – det var i løbet af 80’erne, så tænkte man: Nu forsvinder 

kasseskranke-personalet i bankerne. Jeg tror det er 2 eller 3 år siden, at bankerne er nået ned 

på et lavere antal end dem, de havde. Det, der skete, det var, at der kom nogle nye 

problemstillinger. Men det var ikke så meget at sidde og tage imod og indtaste et FIK-

nummer ?? så var det at lave noget rådgivning. Og det er jo et meget godt et billede på at gå 

fra bare at håndtere en transaktion, som var ikke-digital, og så skulle den ind i et digitalt 

system. Så taster vi den ind, så printer vi den ud, så kan du skrive den ned i en bank…. Altså, 

en meget, meget hævning af penge. Så skal du lige skrive det ned. I gamle dage var det jo … 

man skrev i en bankbog.  

Men det var den der registrering. Den er forsvundet. Så er der noget andet. Det er det samme, 

vi kommer til at se her. Det, der bare er det store spørgsmål, det er: ”Er det de samme 

mennesker? Så kan det godt være, bliver vi færre eller flere? Men er det de samme 

kompetencesæt, der skal være til stede. Og det er det nok ikke. Og der vil nok også være 

mange af dem, man sidder med i dag, som man ikke har brug for. Så skal de lave noget 

andet. Så kan de omstilles. Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Eller det kan også være, at 

man finder helt nye veje og gør noget andet. 

Og med hestene. Da automobilen kom, så skulle man ikke bruge heste til transport længere. 

Men vi har endnu flere heste, som bliver anvendt af mennesker i dag, for nu er det så til 

fritidsaktiviteter.  

Der sker sindssygt meget andet, som vi ikke kan forudse. Som er svært at forholde sig til. Man 

må bare sige, at det jo ikke er hende eller ham, der sad og kunne indtaste fignummeret, der 

er den samme, som kan lave en finansiel rådgivning. Og i revisionsdelen så er det det store 

spøgelse igen – uafhængigheden. Fordi vi kan ikke gøre begge dele samtidig, medmindre vi 

gør noget ved den ene del. Og den skal man jo finde ud af at håndtere, og det er, at enten 

bliver revisionen måske automatiseret, og dermed har vi jo alligevel ikke nogen indflydelse på 

den, og så kan vi gå all in og være rådgiver. Eller alternativt, så sidder vi i mellemlandet, hvor 
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vi siger, at hvis det her foregår, så vil vi gerne lave monitorering, assurance-lignende ting, 

som er sådan en mellemvej. Og det kan være, at vi lemper lidt på kravene og siger, at vi må 

godt lave lidt assurance, fordi der er alligevel fuld transparent for det, der så er revideret eller 

noget. Og de der varianter er noget midt imellem, formentlig.  

Men vi ved, at det bliver mere og mere digitalt, og jo mere det bliver digitalt, jo mere kan det 

også automatiseres, tænker jeg. Og jo mere dumt vil det være, at vi skulle have nogle 

mennesker til at sidde og kigge på det. Så ville det være bedre at have væsentligt færre af 

dem og så sige, at her kan vi automatisere alt det …. vi tjekker samtlige transaktioner i stedet 

for et udvalg af stikprøver, stop stikprøver ?? Nu kører vi fuld kontrol. Det bliver, når 

transaktionen er ført – ikke bagefter. Vi kan ikke skabe transaktionen, medmindre vi har en 

agreement fra alle parter.  

Altså, at udveksle penge. Hvorfor skal det være en bank? Det behøver det jo ikke at være. Det 

har de jo ingen monopol på – det har de lige nu – det behøver de ikke at have. Det er også 

træls at sidde i en bank. Så mister du måske – ”måske” siger jeg, fordi vi ved det ikke – hele 

betalingsdelen af det, du sidder og operere, fordi centralbankerne kunne jo bare tage det 

tilbage, i og for sig. Gør de det? Det ved jeg ikke. Men de er også sure på, at bankerne de 

facto kan udstede penge i form at gældsbeviser til boliger. Det er det, er sker. De styrer 

pengemængden.  

Der er rigtig meget i spil her. Usikkerhedsmomenterne er store. Det vi plejer at gøre, når vi 

kigger ind i de der, det er, at vi tager nogle forskellige scenarier op, og så siger vi: ”Hvad er 

det for nogle underliggende trends, der peger i retning de scenarier, og hvilken sikkerhed 

synes vi, vi har i de trends?” En ting, der er definitiv 100 % sikker, er: det hele bliver mere 

digitalt. Og med den type teknologi, så kan vi måske endda både gøre det digitalt og mere 

sikkert. Det er ikke nok med, at vi kun har sikkerhed på datadelen, vi skal også have det på 

logikdelen.  

Så alt det, vi har siddende vores hoveder, vi har i regnskabsbøger og praksis og alt muligt 

andet, af det kan vi lave en logik. Så kan vi sikre, at den samme logik bliver anvendt over for 

alle oven på gode kvalitetsdata – måske endda i det øjeblik, at transaktionen bliver ført. Så 

har vi i hvert fald fjernet …. Altså den der, er jeg næsten 100 % sikker på. Hvad skal der så 

ske med dem? Det er et større spørgsmål. Og hvor mange stiller sig selv det spørgsmål lige 

nu? Det er der færre mennesker, der gør. Det har heler ikke været min opgave. Det er der 

nogle andre, der må tage sig af. Vi prøver at se på, hvad kan vi gøre? Kunne man gøre det 

her? Ville vi gøre det? Det er der nogen, der må tage stilling til. Det er jo dem, der sidder med 

lovgivningen, der må tage stilling til det.  
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Hvis du så samtidig kigger på et andet bruger drive trend – jeg har ikke lavet et ..?studie af 

det. Jeg har bare ikke … De fleste vil formentlig gerne slippe billigere for revisionen, eller gøre 

det gratis, eller bare gør det nemmere. Det gør jo også bare, at det vil være et marked, der vil 

gå nedad i form af, hvad der er af penge i det, hvad der er af interesse. Det er ikke noget folk 

efterspørger. Det er noget, der er tvunget. Så kan man sætte sin lid til, at der bliver øget 

revisionspligt i en periode, eller øget compliance, et eller andet eller noget andet. Og det har vi 

set masser af. Derfor kan der jo måske være noget, der holder det op. Men det er ikke en 

efterspørgsel i form af det, der foregår derude. Og det er den der med- nu gav jeg eksemplet 

med - fra dengang jeg arbejdede i mediebranchen – vi kunne godt se, at internettet kom.  Men 

prøv at hør her: På Berlingske tidende alene og Søndags Berlingeren den tjente vi 64 kr. pr. 

eksemplar, fordi vi havde annonceomsætningen. Det var 270.000 i oplag, vi havde hver 

søndag. Det var … penge. Man havde kun fokus på ”det går skide godt”. Nu skal vi lave et 

større Rejsemagasin, flere rejser. Vi er jo et sted, hvor du kigger på rejser. Bil. Bolig. Det giver 

kunder. Vi har monopol. Det er skidegodt. 

Tag et andet eksempel: Skype for business. Det er sindssygt. Det globale telecom marked var 

der nogen, der havde opgjort til 50 mia. USD. Nu er skype for business kommet, og skype for 

business har en markedsværdi anslået til ca. 2 mia. USD. Og det samlede enterprise telecom 

marked anslås til at være yderlige 2 mia. Altså, dem der ikke har skype for business, som 

stadigvæk skal ringe til roaming takster.  

Dem, der tjente de 50 mia. USD tidligere, der var jo teleselskaberne. Dem, der betalte det, var 

alle virksomhederne, der skulle ringe til hinanden, og de havde behov for at ringe til hinanden.  

Det, vi så ser nu, det er, at der er endnu flere, der snakker sammen. Men dem, der har 

ødelagt det marked, de har kun vundet en markedsandel på 2 mia., men har 50 % af 

markedet. Så markedet er forsvundet.  

Spørgsmålet er, hvem er det, der har hvilken efterspørgsel? Hvem er det, der skaber noget? 

Hvem er det, der er kunde? Hvad er det, der driver det? Og der må jeg sige, at der tror jeg 

mere i retning af noget af det, vi ser i startups, at der faktisk er nogen, der gerne vil gøre det 

gratis, og så skal det åbne porten op for at gøre alt det andet, som kan være værdiskabende 

aktiviteter.  

Men revisionen ligger i en anden kategori. Det er lovpligtigt at …. og dermed ikke 

værdiskabende for dem, der bliver udsat for det i sin direkte potens, kan man sige. Så det er 

mere en bred samfundsmæssig ting. Men hvis der så kommer en underliggende teknologi, der 

lige pludselig huit river tæppet væk under det her. Og det er egentlig lidt det, jeg oplever, der 

begynder at ske nu. Sådan er det.  
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Ind midtimellem kommer selve transaktionen. Vi vil se alle mulige små slices. F.eks. har vi – 

jeg tror det var i Litauen, hvor vi har lavet f.eks. proof of solvency baseret på cryptor assets ? 

og udstedet erklæringer på det. Der var der nogen, der havde både ikke cryptor og cryptor 

assets på deres balance sheet, og så kunne vi udstede – uden at afsløre hvad de havde – men 

udstede er erklæring af, at de egentlig har det, de siger, de har. Og den slags ting er 

superspændende. Alle små skridt på den vej er en trappe op mod det der. Men det kommer til 

at ske, så .. det er sådan de der underliggende digitaliseringstrender. Hvad er 

efterspørgselstrenden? Er der et markedsværdiøgelsesskabende, eller er det bare noget, hvor 

vi gerne bare vil have transaktionsomkostningerne ned? De der – og dem er jeg egentlig ret 

sikker på – derfor tror jeg – så kan man trykke mere eller på speederen. 

[Det, vi har hørt fra vores snak rundt omkring, det er ligesom at få sat … altså myndighederne 

er jo med på digitalisering. Vi vil jo gerne have denne her speed på. Vi vil gerne .. som også 

siger, at Danmark jo ligger som nr. 1 i denne her udvikling, og det lyder som om, at staten 

også er med på, at vi kan åbne op for de her muligheder, hvilket jeg også kunne forestille mig 

også er med til at gøre, at det måske også kommer til at gå stærkere, hvis vi får åbnet op. 

Altså, hvis vi får åbnet op, at vi får ændret årsregnskabsloven og FSR-standarderne og alle de 

her ting. Hvis først det bliver åbnet op, så er vi der, hvor vi siger, at så er det farvel til revisor 

og goddag til noget andet.] 

Man kan jo bare kigge på – og teknologien er stadig lidt umoden, men den udvikler sig med en 

hastighed, der er hidsig. Hvor lang tid tager det at blive enige om en ny standard for en 

regnskabspraksis? Formentlig længere tid end det tager for en appelsin at modne. Hvis man 

skal kigge på, hvornår sker det, så er det vores evne til at være bedre til at nå til enighed om 

at gøre tingene anderledes, end hvad vi altid har gjort. Det er tidsdetermineringsfaktoren i det.  

[Har i her allerede begyndt at gøre et eller andet for at gøre jeres audit-afdeling klar til, at der 

måske sker nogle ændringer?] 

Der er det nok bedre at snakke med Christian Lehmann, fordi han har audit innovationsdelen. 

Og han sidder med både kortsigtede og langsigtede innovation på den del. Jeg ved dog – også 

fordi jeg sidder med sammen med ham i et globalt audit og assurance  blockchain initiativ – at 

der er noget, man kigger på. Jeg kan sige, at jeg tror sådan set – men han kan bekræfte mere 

og mere i detaljer  - man ser jo revisionsdelen fylde mindre og mindre. Så vil man gerne have 

assurancedelen til at vægte den anden vej. Det kan man så sige, at det er der, hvor man 

kommer med kontrolmonitoreringen og rådgivning og den slags ting, i stedet for at det er den 

klassiske finansielle revision. Så den balance, der er der, den kommer til at skifte og vippe. Og 

der tror jeg helt sikkert, at der er nogen, der gør noget og får nogen til at … eller det ved jeg, 

der er. Men han vil være mere … han ved …. Igen, jeg sidder kun med teknologibrillen, og så 



Page 144 of 330 

 

kigger jeg kun på, hvad fanden er det, hvad er sjovt, og så prøver vi noget i den retning uden 

at vide noget som helst omkring noget overhovedet.  

[Fantatisk – jeg tror faktisk ikke, jeg har flere spørgsmål. Har du? Nej.   

Har du noget, du vil tilføje? Noget, du synes kunne være interessant for os at høre om? Måske 

en opsummering af spsm. 7. Bare for at få sat ord på, hvad er den største udfordring indenfor 

FSR? Altså, hvad vil den største udfordring være i revisionsbranchen? Jeg tror lidt, vi har 

snakket om det i forbindelse med den her lidt, at der jo nok ikke rigtig er nogen 

revisionsbranche på den måde.] 

Det er jo at gentage sig selv. Og det der med at have lyst til at prøve at sørge for at gøre sig … 

altså overflødig – det er ikke nemt. Det er jo virkelig ikke egentlig rart. Den der 

omstillingsevne, det er virkelig en udfordring.  

[Vi ser jo rigtig meget. Nu sidder du jo selv i det, vi kalder The Big Four, og vi ser rigtig meget, 

at måden, man fremmer vækst på i markedet i revisionsbranchen, det er jo opkøb af de små, 

og det er jo dem, der ikke har nået med teknologisk. Det er typisk de her små revisionshuse, 

der sidder med en ældre partner, indehaver, eller hvad der nu end ligger bagved, som der ikke 

har den teknologi, så man ikke kan få det til at fortsætte. Og det er jo sådan man vinder 

markedsandele nu. Det, jeg har lidt på fornemmelsen, det er at der kommer til at være få 

store spillere, men det kommer de måske slet til at være, som du også selv siger her hos 

Deloitte. Så der er ikke revisionen, der kommer til at fylde, men det er assurance, der bliver 

væksten fremadrettet.] 

Jeg har faktisk ikke kigget ind i det, men det studser mig – det er vel et lille halvt års tid siden, 

at Altor købte et ret stort revisionsfirma i Sverige. Jeg ved ikke, hvad deres intention med det 

er. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes, det der kan være særlig interessant med de der, 

og som jeg også nævnte før: Der kommer nogen med nye tanker ind i et gammelt marked, 

som ser noget, som ikke er det, der er typisk at se. Jeg har svært ved, at hvis man bare 

tænker, at her er der et revisionsselskab, vi kan købe, og så kan vi optimere et eller andet. Så 

skal det være, fordi man har set et eller andet, der er anderledes, og det kan der godt være en 

short term et eller andet på. Men alligevel må der jo næsten ligge noget bagved med, at er det 

et offset til noget andet, eller en kombination med noget. Og der er jo ingen tvivl om, at noget 

af det, der jo er det allerstørste asset, der overhovedet er i revisionsvirksomhederne, det er jo 

den tillid, der er. Det er jo en knaldhøj trust, der er i de brands, der ligger der. Og den er jo i 

en eller anden vekselkurs, og så er det spørgsmålet … altså, ja .. Så hvordan kan man ride 

videre og mere på den, og hvad vil man lægge navn, ry og rygte til? Der er da nogen gode 

dyder, der stammer tilbage fra revisionsdelen, som jo er værdiskabende.  
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Vi har også tillid til andre store, gamle og også nyere brands, men vi kan også se, at nogen af 

dem, der bare løber helt løbsk, får også nogle hak i tuden, og der kan vi jo nævnte Facebook 

og alt muligt, hvor der måske er noget, hvor det ikke kun er jubeloptimister – der er der noget 

konservatisme i det der, og det har været i en kurs fremadrettet, men det har de små jo ikke 

på samme måde.  

Altså kendskabet til  … der ligger en eller anden…  Revisionshuset, eller hvad hedder det nu, 

ude i Lyngby – jeg kan ikke huske det. Der ligger en eller anden  .. jeg kører forbi der hver 

morgen … jeg tror der sidder et par mennesker derinde formentlig.  

Men der er jo ikke nogen, der ved, hvem de er. Så er det mere i rollen som revisor, men hvis 

den forsvinder - men tillidsdelen liger der måske stadigvæk. Og den har da også et trademark. 

Så der ligger måske også noget der, man kan bruge. Igen, spørger man langt de fleste kunder, 

så vil de også forbinde f.eks. Deloitte eller EY eller PWC eller KPMG - hvis man spørger, hvad 

er det? Det er et revisionshus. Selv om nogen af dem jo nu også har væsentligt meget mere 

alt andet. Men det forbinder man dem ikke med. Så der er jo også noget identitet i noget af 

det.  

[En helt ny måde at tænke på. Jeg tænker på med det opkøb i Sverige: Det kan måske også 

være nemmere at komme ind udefra og lave om på, hvad de laver, hvilken rolle de har – dem 

der sidder der. Eller er det dem indeni, der ligesom skal lave om på sig selv. Altså, det kan 

godt være, at det er nemmere at komme ind med nye briller.] 

Man, altså tag de der 216. Kommer der en ind og køber en stor klump – 216 mand er ikke 

småt som sådan, men de har revideres en del – og så siger, at alt det I har revideret på, det 

gør vi lige gratis fremadrettet.  Hvad vil der ske der, hvis du sidder i en ececutive partner rolle 

og starter med at sige: ”Ja, vi skal ikke tage penge for vores arbejde”. Det skal jo kræve, at 

der kommer noget udefra, hvor man tror på noget andet end det, der er. Der ser man måske 

nogle drastiske ting.  

Lad mig give et andet eksempel indenfor blockchain verdenen, som jo er en af vores største 

konkurrenter. Det er nogen, der hedder Consensus. Consensus de er født som en 

implementerings- og rådgivningsvirksomhed, der laver det samme, som vi gør. Jeg tror de er 

en 12-1400 mand samlet set. Så ca. samme størrelse som Deloittes blockchain asset. De er så 

låst på en platform – det er kun i SILOEN?? Det er fordi ham, der har stiftet det her selskab, 

han er også co-stifter i SILOEN? Han var jo tidligt ude. Han har scoret cryptor milliarder helt 

vildt. Han betaler lønnen selv for alle sine medarbejdere. Han har nu – fordi vi har faktisk haft 

flere kolleger, der har skiftet derover til, for de får tilbudt om at fordoble lønnen. De kan 
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arbejde uden utilizationkrav, fordi det handler om udbredelse – det handler ikke om at tjene 

penge. Det er en anden model end, hvad vi har. 

[Det er om at holde fast på sine medarbejdere.] 

Dobbelt løn, fuld frihed. Du skal lave det, du synes er fedt. Okay – det er der nogen, der har 

mod på og synes, at det er godt at gøre. Men det vilde er jo, at han skal ikke tjene penge, for 

han har pengene. Og som han siger: De penge, jeg har fået - fordi det her det stak 

fuldstændig af - det er jo ikke mine penge. Nogen som er skabt på en eller anden måde, men 

det er ikke mine”. Og hvis vi sidder og regner bare på en 1400 mand til nogle absurde 

lønninger. Det kan han jo holde kørende i en 20 år, uden at han løber tør for penge. Men det 

kan vi ikke. Fordi vi har ikke de penge. Vi har en arbejdskultur, der ser anderledes ud. Det er 

en anden kunde at være op imod. Næste gang vi møder dem på et internationalt projekt, så 

dumper de prisen, hvis de synes det er spændende. Det kunne være fedt at lave den der. Men 

okay, vi skal have penge for det. Vi skal bare have halv pris. 

Det siger jo noget om - hvad er det nu - også tilbage til, hvad er udfordringen ved revision? En 

ting er identitet og bla. bla. – men vi står måske også mange af de her steder med nogle 

strukturer, hvor det bare er meget meget svært at tage det der spring over i en helt anden 

forretningsmodel. Det kræver noget andet udefra. Tag Microsoft som er gået fra at sælge 

licenser, hvor du sælger dem én gang og renewer dem til et abonnement, hvor du kan sige til 

og fra. Det er bare en service, du køber nu, men deres produkter er gratis.  

Altså, forretningsmodellerne på apps – der er sikkert mange af de apps, I ikke betaler for, der 

ligger på jeres telefon – for vi forventer, at de er gratis. Hvad gør vi så?  

Så de der tøbrud og nybrud, de kommer, men det kræver nok, at der komme nogen udefra. 

Det kommer ikke indefra. Der er nogen, der tænker anderledes. Det skal der til. Så 

Washington Post, som er et af de mediehuse, der har haft stor fremdrift og alt muligt andet, 

det er jo startet ikke af mediefolk sjovt nok, rent digitalt osv. osv.  

Så man skal også genopfinde sig selv med ikke-viden.  

[Jeg tror heller ikke jeg har mere.] 

I vil helt sikkert få nogle andre – også måske holdninger og perspektiver osv. – det er jo bare 

der, hvor vi er – det er ??-sikkert - fordi der er jo ikke nogen konsensus om, hvad, hvem … 

[Jeg har en fornemmelse om, at I – altså revisorer i revisionsbranchen – de har en meget klar 

holdning om, at det i hvert fald er noget, vi skal holde fast i som revisorer, når vi snakker med 

folk uden for selve revisionsbranchen. Vi har også været ovre ved NETS, og der er der en lidt 

anden holdning til det.  
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Det er faktisk sjovt, at der er så stor forskel på holdningen hos FSR og så her f.eks. Men nu 

kigger du selvfølgelig også med briller på en revisionsbranche, og det er meget interessant at 

høre forskellen, for de er to vidt forskellige, og man kan ikke lade være med at sidde lidt med 

følelsen af ”okay, hvad sker der – er man overhovedet klar til at omstille sig på den her 

måde?] 

Jo, det kan du sige, men man får jo også – nu har vi Christian Lehmann. Han arbejder jo med 

audit innovation, og vi laver noget samarbejde sammen, hvor vi kommer fra en anden vinkel, 

og vi hiver nogle af de andre med. For hvis vi ikke gør det sammen, så misser vi jo nogen af 

de dimensioner, vi er nødsaget til at kigge på. Så det er jo helt vildt vigtigt, men hvis du kun 

sidder nede i din egen SILO? – det er jo også forkert.  

Jonas’ P.hd. er jo fordi, der mangler både spørgsmål og i særdeleshed svar. Det må vi jo så 

prøve at undersøge. Hvad er det, vi gerne vil vide først, og hvordan prøver vi at undersøge det 

og lave noget arbejde på det, for ellers bliver vi ikke klogere.  

Men det er jo sjovt. Første gang jeg præsenterede overfor nogle revisorer nogle af de her 

tanker – det var megaskægt – fordi så var det første spørgsmål, jeg fik – og idet jeg vidste, at 

det var en case, egentlig lidt desværre – hvis vi kan lave transaktionshistorik på pengene og 

ikke holde de der to ting adskilt, så har vi da noget, der er ret interessant. Så kunne vi jo 

begynde at lægge budgetter oven på pengene – øremærke pengene, styre udbetalingen og 

finde ud af, hvor de hele tiden er, og hvor de er anvendt til. Og den effekt, vi får ud af det, den 

kan vi også koble oven på pengene. Lyder det ikke sjovt? Så kommer spørgsmålet: Hvor er 

det, du har tænkt dig at kontere henne i det system? Hvorfor skulle vi kontere? Kontering, det 

er jo egentlig bare en anvendelsesstruktur, vi lægger oven på – en digital funktion, vi stempler 

ind på. Den her har været her henne på et tidspunkt. Det behøver ikke at være en kontering 

som sådan. Det er bare en registrering. Jamen, hvordan har du så tænkt dig at lave 

periodiseringer? Det håber jeg da ikke, jeg skal. Nu har vi bare pengene. Pengene er der. Hen 

over et årsluk, så er det et problem. Tja, men hvorfor skal vi lukke året? Hvorfor kan vi ikke 

bare kigge på, hvad vi har? Jamen, hvis man ikke kan konvertere i det her – hvis du ikke kan 

lave periodisering, så kan vi jo ikke bruge sådan et system. Så sagde jeg: Næh, ikke med den 

verden, vi har i dag. Der er fandeme en spændvidde ikke?  

Jeg er helt sikkert også enig i, at alt kan lade sig gøre. Der er nok meget af det jeg siger, der 

alligevel aldrig kommer til at ske eller ikke kan lade sig gøre alligevel, og så må vi prøve at 

bevæge os nedad. Men vi er i den der spændvidde – det er da svært at sige, men hvis det er 

det, jeg altid har gjort, så .. Jeg synes det er tåbeligt, at vi laver økonomisk registrering. Jeg 

ville jo hellere have kommunikation. Forestil jer, at når vi laver en transaktion - så i stedet for, 

at nu stempler jeg den ind, og så kan I stemple den ind derovre – hvorfor kan vi ikke løfte den 
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til en kommunikation? Det er også en af de debatter, vi har haft på CBS og de der professorer. 

Fordi i et salgs-marketing øjemed, så er jeg vant til i sådan i takt med at få fat i kunder, indtil 

de faktisk har lyst til at købe noget. Der går meget kommunikation. Men jeg har faktisk også 

lyst til at tracke det på alle mulige leder og kanter for at forstå den kloge og kunne gøre det 

bedre og optimere på det senere hen.  

Men i økonomisystemet, Nej, der skal vi registrere det ned hver gang. Og så er det dernede fra 

– alt hvad der er foregået tidligere, det er vi lige glade med. Så får vi lige pludselig en 

helvedes masse registreringer, for vi registrerer på et ikke optimalt tidspunkt.  

Men hvad nu hvis vi kunne lave den der og sige, at nu vil jeg købe noget af dig, og jeg vil gene 

sælge det. Så er det først, når vi er enige, at vi registrerer det ind. Det andet man må sige, 

det er, men hvis du køber cykler af mig, så vil vi egentlig også sige – fordi der skal sidde en 

myndighed og føre tilsyn med det – hvorfor køber du de cykler? Skal dine medarbejdere bruge 

dem? Skal du selv bruge dem? Skal du skille dem ad og sælge reservedelene? Skal du bygge 

noget ovenpå dem og sælge dem videre? Eller hvad er din intention med dem? Fordi hvis vi får 

den information på et tidligt tidspunkt, så kan vi egentlig også gøre meget mere også med 

skattedelen, hvis man nu skulle. Men igen, i stedet for at have det registreringsprincip. Hvis vi 

har et kommunikationsprincip, så får vi givet helt vildt meget. Men det igen - det er noget 

andet end, hvad vi har tænkt i de økonomiske lærebøger, som jeg så ikke har læst.  

Det er jo, hvad det er. Det bliver spændende at følge og se, hvad der bliver årsag og effekt.  

[Helt sikker – skal vi sige tak.] 

Og ellers kan I bare skrive, eller ringe!  
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Bilag 4 – Interview med Claus Krüger, KMD d. 5. oktober 2018 

 

….. som er en stabsfunktion (eller statsfunktion?). Grunden til at vi gør det, det er at vi har 5 

forretningsdivisioner, som servicerer vores forskellige kundesegmenter, og de er i princippet 

hver især ansvarlige for organisationen. Det der tværgående perspektiv er der sådan set ikke 

nogen, der tager sig af, og det er det, vi forsøger at adressere i offset technology, og vi har 3 

ben, vi arbejder i. Vi arbejder med ekstern teknologi, dvs. vi går ud og taler med sådan nogen 

som jer, studerende, kunder, konferencer og kunde cases. Så har vi noget enterprise 

arkitekttur, hvor vi laver noget governance i forhold til, når KMD laver nye produkter, eller vi 

laver projekter til kunder, hvor vi også går ind og italesætter, når der kommer ny teknologi i 

de her ting, og hvornår det er opportunt at gøre det. 

 

Og så har vi et internt rettet ben, hvor vi også forsøger at italesætte ny teknologi bredt internt 

i KMD og ligesom uddanne og informere om, hvad det rent faktisk kan og vise på de forskellige 

platforme, som vi benytter, og hvad kan man bruge det til. Vi er ikke ret mange – vi er kun 4-

5 stykker, og det er ikke ret mange. Vi vil gerne være flere, men det er ligesom Tordenskjolds 

soldater. Men vi kan i hvert fald se, at vi er lykkedes meget godt med at komme ud over 

rampen, i hvert fald eksternt. For de er i hvert fald rigtig mange, som gerne vil inviteres 

indenfor til at tale om det, og det er jo fedt. Vi har også stor opbakning internt, når vi laver 

arrangementer. Vi laver somme tider nogle interne www.narer?, og der kan vi have mellem 50 

og 100 deltagere hver uge, som tuner ind og hører om det. Så fortæller vi om blockchain, eller 

other things, eller chat blocks, eller andet spændende.  

 

 

Lad os bare starte på spørgsmålene:  

 

[Camilla er vores referent i første del. Hun er hurtigst på tasterne elektronisk, og jeg er måske 

lidt mere den snakkende type – tror jeg godt vi kan blive enige om.  

 

Vi vil gerne holde et semistruktureret interview. Vi har nogle generelle spørgsmål, og så kan 

der komme ..] 

 

Vi kan sagtens tage nogle afstikkere.  

 

[Spørgsmål 1: 
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Hvad er KMD’s forventninger til blockchain teknologien?]  #00:16:38-0# 

 

I:  

Jeg tror ikke, vi har en officiel holdning, men i hvert, der hvor jeg sidder, er vi nogle stykker, 

der har en overbevisning om, at det her kommer til at revolutionere den måde, som man gør 

forretning på på den lange bane. Og dermed indikerer jeg måske nok også, at vi ikke er nået 

så langt endnu i forhold til modenheden i teknologien, men der er ingen tvivl om, at den 

kommer virkelig til at disrupte – sådan et populært, men lidt fortærsket ord. Men det kommer 

den til at gøre på rigtig mange områder, og det er typisk der, hvor vi har brancher eller 

processer, som indeholder troværdige mellemmænd, og det kunne typisk være en bank, det 

kunne være en advokat, det kunne være en revisor eller en myndighed for den sags skyld 

også.   

 

Det vi så også ser, det er, at vi i Danmark jo i et eller andet omfang er så privilegeret, at vi 

lever i et samfund, hvor der rent faktisk er ret stor tillid til vores offentlige myndigheder. Så 

derfor har vi måske ikke sådan et pres fra borgerside om, at det her er noget, skal vi have op 

at køre. For vi tror rent taktisk på Skat, at de opkræver vores skat godt nok, og når 

kommunen opkræver penge, så tror vi også på det. Og når vi afleverer nogle oplysninger, så 

har vi tillid til, at de gør det ordentligt. Og når vi går ned og stemmer og putter vores 

stemmeseddel i en stemmeboks, så er der faktisk også tillid til, at den rent faktisk bliver talt 

og tæller med.  

 

Så det er jo også nogle ting, som gør, at teknologien ..  der ikke er så stort et pres for at få 

den indført, men det kan vi jo se, at der andre steder i verden absolut er et legitimt pres, fordi 

der er nogle myndigheder, som er knapt så troværdige.  

 

På den lange bane tror vi virkelig, at det her kommer til at ændre måden, man gør forretning 

på, og at man samarbejder omkring de her ting.  På den korte bane, der er vi nok der, hvor vi 

ser de generelle trends, og den kommer vi nok tilbage til at snakke om.  

 

Men det er helt klart, der er nogle tyngder indenfor finansområdet, som er nået langt i forhold 

til blockchain. Vi kan også se nu, at de offentlige myndigheder begynder at interessere sig for 

det. Det er også helt ifølge den trend, der er på verdensplan, at de kommer med nu.  

 

Ja, hvis vi skal prøve at sætte lidt årmål på, så er det i hvert fald noget, der ligger omkring i 

hvert fald 5 år ud i fremtiden, før det er noget, der virkelig rykker.  
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Det, vi laver i øjeblikket, er, at vi snakker med kunder. Vi laver proof of concept, og så laver vi 

nogle løsninger ude i startup-miljøet. Det kan vi komme lidt tilbage til. KMD har et 

investeringsselskab, der hedder KMD Venture, hvor vi rent faktisk går ud investerer i startups, 

og derude kan vi se, der man lidt længere fremme. Så det er også der, hvor vi kan prøve nogle 

af de her ting af.  

 

[Nu siger I, at I investerer i det her. Er der mange derude, som er gået ind for blockchain? Jeg 

tænker sådan direkte …] 

 

Der er ret mange, som snakker om det. Der er ikke nogen, der har gjort noget.  

 

[Ja, der er mange, der snakker om det. Det er også den holdning vi har fået lidt.] 

 

Jeg tror, I kender den her – den kender alle – den her IBM/Maersk case. Det er en af de få, 

der har gjort noget, og der mange mindre aktører, som har lavet sådan nogle proof of concept. 

Altså, Søfartsstyrelsen har lavet noget proof og concept. Og Erhvervsstyrelsen har også lavet 

noget. Så da er nogle små, isolerede initiativer rundt omkring, hvor man prøver det af. Men 

det er det, de er nået til indtil nu. 

 

[Men du siger, om 5 år, der er der vi ..] 

 

Jeg tror på, at inden for 5 år så rykker det her virkelig hurtigt.  

 

[Det tror jeg også lidt, at det er det, vi har hørt på vandrørene, når vi har været rundt og 

snakke. Der er det ligesom, at de fleste har en forventning om, at det er indenfor de 3-5 år, at 

det ligesom der, det kommer til at rykke. – Og så har vi nogle der er pessimister og nogle der 

er meget optimister.] 

 

Det understøtter også, hvorfor vi som en stor leverandør interesserer os for det. Fordi vi kan jo 

godt se, at kunderne snakker om det her nu, og vi skal være med i denne her rejse i forhold 

til, at vi skal prøve tingene af og finde ud af, hvornår kan det her bruges til noget, og hvornår 

har det begrænsninger, og hvad er det for nogle forhindringer der er, og udfordringer der er 

med teknologien i dag. Og det skal vi finde nogle løsninger på, og det er nogle af de her ting, 

der gør, at vi er der og interesserer os for det. 

 

[Tager kunderne så også fat i jer? Er det mest jer derude?] 
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Det går begge veje. Der er et marked i forhold til, at de vil gerne tale om det. De kommer og 

spørger, hvad kan I med det, fordi de et eller andet omfang har læst/hørt, at det her bør jeg 

nok interessere mig for, så kan I ikke komme og hjælpe os med at forstå hvad er det her, 

hvad kan det bruges til. Og så kommer vi ud.  

 

[Super - så synes jeg, vi skal hoppe direkte ned til  

 

 

Spørgsmål 2.  

 

 

Hvordan forholder I jer så til den nye teknologi? Det har vi måske også lige kort drøftet!]  

 

 

Ja, men vi gør det faktisk ret struktureret. Vi har lavet en teknologiradar. Den er inspireret af 

noget, der hedder Ford brygs??? {7,47 på filen}. Og i princippet er den radar, der ligesom 

består af en i centrum og så nogle ringe, hvor vi ligesom har nogle kategorier, hvor den 

yderste er noget, vi kalder ”Hold”, og så har vi en ring 3, der hedder ”Assess”, og så kigger på, 

om det her er interessant. Så har vi en tredje ring, hvor det hedder ”Nu prøver vi det af”, og 

så har vi den i centrum, der hedder ”Adopt”. Så der er ligesom 4 bånd.   

 

Og omkring den har vi laget noget governance, dvs. vi har lavet et Teknologi Board, som 

består af repræsentanter på tværs af hele KMD og på tværs af hele forretningsområdet, som 

ligesom er med til at diskutere, hvad er det for nogle teknologier, der skal være på den her 

radar, og hvor skal de være henne i de her faser.  

 

Ude i det, der ligger i Hold, der har vi set flyvende biler og alt muligt andet spændende. Som vi 

siger, det er sikkert spændende, men det er ikke noget, vi lige nu ser er relevant for os eller 

vores kunder. Der har vi bare placeret dem og siger: det kunne måske blive relevant på et 

tidspunkt, men de er det ikke lige nu.  

I dem, der hedder Assess - det er så teknologisiden, hvor vi siger, at de her er interessante, 

idet vi selv tror på de er interessante indenfor den forretning, vi gør, eller fordi vores kunder 

også siger, at de er interesserede. Så der begynder vi sådan at interessere os for det og sætte 

os ind i, hvad er det for en teknologi, hvordan kan vi bruge den, hvad skal der til for at tage 

den i brug og sådan nogle ting – laver nogle interne afprøvninger med teknologien.  

 

Og når vi ligesom kommer forbi den del, så kommer vi ned i den, der hedder Trial, og der 
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begynder vi rent faktisk at prøve det af konkret i et produkt eller et projekt eller en pilot med 

en kunde, hvor vi siger: Nu gør vi det. Og det kan godt være, vi gør det et par gange med 

nogle kunder, og så på et tidspunkt siger, at nu tror vi nok, vi har fundet formen at få det her 

ind. Chat box er det sidste, vi ligesom har prøvet af et par gange, og nu begynder den sådan 

at være ved at være moden til, at den kan vi godt gå hen og adopte, for nu begynder vi 

ligesom at have et rammeværk omkring det. Hvis vi skal gøre det her med nogle kunder, så 

har vi bevist, at så gør vi sådan. 

 

 

Og blockchain – den har været i Assess  sidste år og er nu rykket ned i Trial, fordi nu begynder 

vi rent faktisk at prøve det af med nogle kunder. Og det bliver nok en af dem, som skal prøves 

af nogle gange inden vi siger, at den er lige i skabet. Fordi vi ser også nogle udfordringer med 

den, som den er i dag.  

 

I: Derudover så ser vi nok også blockchain rigtig meget koblet til det, der hedder Internet 

Things, fordi der er rigtig mange gode scenarier, hvor de to ting spiller sammen – i hvert fald i 

forhold til det private segment, men også i offentligt regi kunne der være nogle gode 

scenarier. Og så den nye – jeg ved ikke om det kunne være teknologi – men i hvert fald et 

bossword, der hedder Digital Trend, som er dukket op. De tre teknologier sammen, de kan 

noget.  #00:10:24-0# 

 

I: [Er det mest i den private sektor, at blockchain ..] #00:10:33-5# 

 

B: Det er det lige nu, og der er ingen tvivl om, at de private er længere fremme, og specielt 

finance - altså finansområdet. Det tror jeg også helt klart er drevet af, at de har set skriften på 

væggen derude, at hvis de ikke gør et eller andet, så risikerer de at blive løbet indenom. Men 

det er kun et spørgsmål om tid, før de andre kommer med. De andre segmenter skal nok 

komme med. Men det er mere de private, der lægger hårdt til nu. Det er både, fordi vi har 

finansområdet, hvor KMPG også har en del kunder. Vi er indenfor pension og forsikring, så da 

har vi kunder der, der interesserer sig for det. Men også indenfor industri, f.eks. alle dem der 

har store institutioner - vindmølleindustrien f.eks. - og styrer de her store vindmølleparker og 

holder styr på sådan en sup..? omkring vedligehold af en vindmølle, eller hele processen ved 

at bygge dem eller få kanaliseret dele ind, når man skal designe og sådan nogle ting. Det er et 

samarbejde på tværs med en hel masse myndigheder og en hel masse aktører, og der er rigtig 

meget, der tyder på at her kunne være nogle rigtig gode cases inspireret også af det, der er 

nu i branchen, hvor man også kunne lave nogle optimeringer. Og der er helt klarat masser af 

gode cases der. Det er kun et spørgsmål om at få dem løbet i gang.  #00:11:43-2# 
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I: Og hvis vi skal snakke udefra: Det er sådan set ikke teknologien, der er det svære. Det kan 

man som regel godt finde løsninger på. Men det er det her med, at for at få det her til at flyve, 

så kræver det også et samarbejde. Og det er der altså mange brancher, hvor det er op ad 

bakke at få her aktører i branchen til at arbejde sammen, fordi de ser hinanden som 

konkurrenter. Og det at man lige pludselig skal til at arbejde åbent sammen, det er noget nyt, 

og det er noget anderledes, og derfor er det ikke bare en teknologidiskussion. Det er noget 

man bliver nødt til at forholde sig til forretningsmæssigt i hele det her.  #00:12:17-8# 

 

I: [Er der chancher for, at man gå sammen i de her samarbejder. Altså - fordi det er også det, 

vi har hørt i dag - det er fordi folk er bange for at åbne op overfor hinanden, altså lave det her 

trustsystem, som der jo ligesom er et krav for overhovedet af få blockchain til at køre. Så vidt 

vi kan forstå, er det der, udfordringen ligger.) #00:12:34-0# 

 

B: Ja, men der er helt klar en stor ... Jeg synes også, der er noget på teknologisiden. Så det er 

ikke for at bortforklare det, men det er helt klart økosystemet - at få det opbygget og startet. 

Finde de måske 2-3 kritiske parter, som indenfor en industri er nødt til at gå sammen, for at 

det her har en chance på jorden. Det er svært.  #00:12:53-5# 

 

I: [Ja, det kunne man godt forestille sig. Kunne der komme noget monopolrisiko for det, tror 

du? Altså, hvis de alligevel vælger at gå sammen. Jeg tænker bare, at hvis der 3 store spillere 

pået marked, der vælger at gå sammen i sådan et  ...] #00:13:05-3# 

 

B: .. monopolet som sådan. Men det er måske der er lige nu. I mange brancher er der en stor 

spiller, og de tror på, at vi er så store, vi sidder på det hele alligevel, så hvorfor skulle vi lave 

noget sammen med de andre, når vi har det hele selv. Så appetiten for at gå ud i det, den er 

der ikke endnu. I nogle brancher, der kan vi se, at der er vi simpelthen nødt til at følge 

pengestrømmene for at finde ud af, jamen det kan godt være, at de asssets, som vi snakker 

om - hvor det kunne betale sig at lave de her cases -  hvis ikke de er ejet af producenterne, 

men rent faktisk er ejet af nogen, der sidder på pengekassen og investerer i de her og skal 

have en forretning ud af det - så er det derudefra presset skal komme til at sige: Kære venner, 

hvis I har leveret de her ting til os, så vil vi selvfølgelig gerne tvinge jer til, at I skal være med 

på et ....system, hvor vi som kunde og ejer af de her ting kan shoppe og bede forskellige 

aktører om at levere ind til den her installation. Vi vil ikke nødvendigvis kun være bundet til 

jer. Men det pres er der ikke endnu. Så det er der, der ligger en øvelse i at få kommunikeret 

omkring, hvad tingene egentlig kan, så de begynder at åbne op og siger: Okay det kan rent 

faktisk blive til en stratetisk mission for os. Vi kan jo ikke tvinge vores leverandører og 
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samarbejdspartnere til at arbejde sammen. Men der er et stykke vej endnu.  #00:14:16-9# 

 

I: Bankerne er igen dem, der har været dygtigst til det. De har indset nu, at hvis de ikke gør 

et eller andet her, så er der nogle andre, der overtager deres business.  #00:14:29-8# 

 

B:  #00:14:30-0# 

 

I: [Men jeg tror generelt i finanssektoren, at det er nok der, de rykker. Men det er nok også 

dem, der er mest  udfordret i forhold til erhvervskunder??.] #00:14:38-1# 

 

B:  #00:14:38-1#  #00:14:38-1# Ja, men jeg vil ikke forkl... det, fordi jeg kan sagtens se, at 

det offentlig er begyndt at komme stærkt efter det. Hvis man går ned og dobbeltclicker på 

nogen af de her grafer og analyser, som vi i hvert fald er inspireret af, fordi dem er vores 

kunder optaget af. Så når vores kunder taler om det, der foregår i ...? så gør vi det også.  Det 

hænger jo sammen. #00:14:56-9# 

 

 

B: Og når man dobbeltclicker på blockchains, så kan man jo se, at finans er langt fremme, 

men government og publity? de kommer stormende efter de her ....?,  og det vil sige, de 

begynder at komme de her news cases?? Og det kan vi også godt se, når Erhvervsstyrelsen 

begynder at lave sådan nogle proof of concept, og Søfartsstyrelsen begynder også. Så det 

kommer nu. Og der er også derfor vi som leverandører selvfølgelig er der og gerne vil være 

med.  #00:15:18-5# 

 

I:  #00:15:18-5# 

 

B: [Det kan godt være det er et eller andet forskruet billede af den offentlige sektor, men det 

er vel også primært der, der er de største debiteringsmuligheder? - er det ikke det? De er på 

mange områder sådan lidt langt tilbagei forhold til, hvor nemt det kunne gøres.] #00:15:22-

7# 

 

I: Potentialet er der, men her du oppe imod et politisk system, som måske i et eller andet 

omfang ikke har en interesse i af afgive kontrollen, fordi bare sådan noget som f.eks. at lave 

et identitetssystem baseret på blockchain, så er det jo ikke myndigheden længere, der har 

kontrollen. Og det strider i et eller andet omfang lidt mod, hvordan man som myndighed gerne 

vil sidde på tingene. Så der er også det her paradigmeskifte: Man skal forstå teknologien og 

indstille sig på, at det er den her vej, vinden blæser. Der er de ikke så modne. Det må man 
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nok sige.  #00:16:06-7# 

 

B:  #00:16:06-7# 

 

I: [Det var vist også lidt forventet, tror jeg. - Lad os da hoppe videre til   

 

 

Spørgsmål 3: 

 

Hvordan forventer I så, at det vil påvirke revisors arbejde, hvis det overhovedet vil påvirke 

revisors arbejde?]   

 

B:  #00:16:16-3# 

 

I: Det kommer helt klart til at påvirke - og jeg tror den helt grundlæggende opgave med at 

lave revision, den vil på sigt falde bort. Dermed er ikke sagt, at revisorerne bliver arbejdsløse, 

men de kommer til at skulle lave noget andet, og de kommer primært til at skulle lave af 

rådgivning i stedet for at lave revision. Fordi revision det bliver noget man bare trykker på en 

knap.  #00:16:40-8# 

 

B: [Ligesom, du mener i forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen nu er i gang med at ...] 

#00:16:44-3# 

 

I: Når Erhvervsstyrelsen begynder at lave eksperimenter med, hvordan kan vi lave faktura-

samarbejder, som gør, at vi kan lave optimering af momsregnskaber. Og når industrien også 

kigger på, hvordan de kan lave fakturaer - både konto - og hvordan de kan overføre penge - 

og fakturafællesskaber - så begynder alle forudsætningerne for, at man kan automatisere dele 

af eller et helt regnskab og stille og roligt udvikler sig, så falder revisionsopgaven væk. Det 

kommer ikke til at ske i morgen, og det kommer heller ikke til at ske om 5 å. Men det er den 

vej, det går.  #00:17:22-6# 

 

[Tror du så der bliver et behov - altså nu ved jeg godt, du siger, at de ikke bliver arbejdsløse, 

og så skal de måske lave noget rådgivning i stedet for. Men kan vi bruge så meget rådgivning 

til alle de revisorer, vi har? Tror du det?] #00:17:30-6# 

 

B: Måske ikke, jeg tror revisorer de kommer i et eller andet omfang ligesom i alle mulige andre 

brancher til at indstille sig på, at hvis man skal være i det felt fremadrettet, så skal man blive 



Page 157 of 330 

 

medarbejder i en softwarevirksomhed, dvs. du skal ligesom spille med på den her bølge og 

sige: Men det er der vi er, og det er der vi leverer løsninger og runder det op, dvs. de kan 

praktere løsninger til små og mellemstore virksomheder. Vi kan levere hele set-up'et til jer, og 

vi leverer rådgivnig og hjælp og service på det set-up. Det er så stadigvæk noget tvær....? 

blockchaing, der ligger nedenunder. Men vi kan ... det pænt ind. Så de kan lave nogle 

produkter, som de stadigvæk kan sælge. Men hvor det underliggende er automatiseret. Og 

virksomhederne vil også kunne gøre det selv. Så kan de bare sselv shoppe de individuelle dele, 

hvis man vil det.  #00:18:23-0# 

 

 

B: [Altså i forbindelse med, at FSR jo er kommet ud med denne her digitale 

transformationsrapport, som de har lavet, da mener de jo også, at de revisorer, der kommer 

til at være i fremtiden, det er dem, man populært sagt kalder it-revisorer. Altså hvor vi 

simpelthen er det, vi skal leve af.] #00:18:37-2# 

 

 

B: Så det bliver it-løsning og rådgivning. Det er det, man kommer til at skulle leve af. Man skal 

opbygge noget nyt forretning, hvor man kan levere sådan nogle løsninger basseret på noget 

helt ny platform.  #00:18:47-3# 

 

I:  #00:18:47-3# 

 

B: [Så det man anser som den gammeldags revisor, som kommer ud med sin grå og grønne 

mappe, det har nok været på vej tilbage længe, men det er det, du siger ligesom forsvinder.] 

#00:18:57-2# 

 

I:  #00:18:57-2# 

 

B: Virksomhederne vil heller ikke have sådan et eller andet konteringssystem eller 

bogføringssystem. Det ligger i nogle løsninger, der ligger derude, og alle har adgang til at se 

det. Og momsregnskab det er i et eller andet omfang heller ikke noget, man behøver, fordi 

Skat kan jo selv se, hvad der er ført frem og tilbage, og så laver de bare en opkrævning med 

den frekvens de nu synes det skal være - om det skal være kvartårligt eller halvårligt, eller 

hvad det nu end må være.  #00:19:19-5# 

 

I:  #00:19:19-5# 
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B: [Så du mener, så styrelsen kommer til at have meget mere indflydelse på de registreringer, 

der bliver indrapporteret?] #00:19:28-3# 

 

I:  #00:19:28-3# 

 

B: De kan jo holde øje med det. Det ligger åbent og transparent, når vi snakker blockchaing. 

Det betyder også, at hele opgaven derinde også bliver anderledes, fordi nu bliver det i 

princippet væsentlig nemmere og deditere ? når der er nogen, der begynder at snyde, fordi de 

rent faktisk kan se alle transaktionerne, mens de sker. Så der ligger en opgave i at forstå hvad 

for en vej, det her  bevæger sig og forberede sig til, hvordan kan vi så udføre vores opgave i 

forhold til at kontrollere, at tingene går, som de skal.  #00:19:58-8# 

 

I:  #00:19:59-0# 

 

B: [Hvis du skulle sætte en forventet tidshorisont på i forbindelse med, hvornår den her 

transaktion eller den her ændring i revisionsbranchen kommer til at ske - er det så indenfor - 

nu siger vi jo 5 år indenfor at de begynder at se blockchaing?, men jeg tænker, inden den 

traditionelle revisor bliver udfaset, går der måske noget længere tid?] #00:20:16-8# 

 

I: Jeg tror det afhænger af, om der er nogle aktører på markedet, som forstår - hvis der er 

nogen der ser denne her opportunity, når først tingene begynder at modne, så kommer de ind, 

som Airbnb? eller andre har været inde på deres marked, og de vil komme ind, og så vil de 

simpelthen tage de her markedsandele fra revisionsbranchen, hvis ikke vi gør det selv. 

#00:20:34-7# 

 

B:  #00:20:34-7# 

 

I: [Vi ved jo, at Deloitte de er jo helt klart gået i front på det her blockchain. Nu var vi forleden 

dag ude hos Deloitte og snakke om og høre, hvad der tiltag var. I branchen .... fælles 

morgensang..] #00:20:53-6# 

 

B: Ja, der er absolut nogen derude, som har set lyset.  #00:20:57-6# 

 

I: [Da vi holdt interview med Rasmus - fronttaleren derude - da kunne også forstå på, hvad 

han mener helt, at selve revisionsbranchen jo ... hans holdning er jo, at vi som revisorer 

forsvinder, og så det man skal leve af, det er, som du siger, rådgivning og konsulentarbejde i 

den sidste ende.] #00:21:13-0# 



Page 159 of 330 

 

 

B: Jeg tror det kommer til at gå stærkt. Jeg tror vi ser de første løsninger inden, der er gået 5 

år. Skat f.eks. de er har arbejde i gang internt hos dem, hvor de virkelig arbejder frem mod 

det her. Så jeg vil ikke være overrasket, hvis vi begynder at se, f.eks. sådan nogen som Skat 

kommer ud med nogle af de her løsninger og siger, at nu du et alternativ i forhold til at 

indberette moms, som kunne være det oplagte, fordi det er der, der er så mange udfordringe. 

Og det attraktive for virksomhederne skulle være, hvis man har behov for denne her nye 

løsning, så skal der være fordele og benefits. Dvs. hvis man har moms til gode, så kan man 

måske få det udbetalt hurtigere, og man kan  måske endda også få noget kredit på den 

længere bane, hvis man skal aflevere noget, fordi vi kan se, at pengene forsvinder ikke. Skat 

kan jo selv holde øje med, om de er der, eller de forsvinder.  #00:22:05-5# 

 

I: Så der er nogle muligheder for at lave noget, der er attraktivt, hvor myndighederne rent 

faktisk får noget bedre styr på det.  #00:22:10-3# 

 

B:  #00:22:10-9# 

 

I: [Jeg tror lidt vi har været inde på spørgsmål 4. Hvornår I tror ..... et væsentligt området. 

Det tror jeg vi har været helt hen over....] #00:22:22-3# 

 

B:  #00:22:22-3# 

 

I: Jamen, jeg tror ikke, vi har udtømt det, fordi pengestrømme er bare en af de områder, hvor 

det her er oplagt. Jeg synes, at den første er opbevaring af data, og der er masser af 

industrier, hvor det her det er et issue. Det der med at kunne opbevare troværdige 

dokumenter, det kunne være identiteter, hvis vi snakker borgere, eller det kunne være 

identiteter, når vi begynder at snakke internet og things? Hvordan styrer vi, at det lige præcis 

er den her bil - uagtet at den kan have alle mulige forskellige nummerplader - kan blive 

eksporteret rundt i alle mulige lande - men hvordan holder vi styr på, at lige præcis den. Der 

har blockchain? virkelig noget at byde med. Og det samme med fly og skibe. Og det er også 

derfor, at Søfartsstyrelsen begynder at kigge på blockchain?, fordi de kan jo også se, at det 

her med at kunne styre identiteter og historik på de her identiteter, det er interressant. I 

forlængelse af det, der ligger af mine kæpheste, som jeg synes er rigtig spændende, og som 

stadigvæk er svær, og jeg har heller ikke noget bud på, hvordan man skal gøre det endnu. 

Men det at kunne lave digitale afstemninger baseret på blockchain, det er helt oplagt, at det 

skal vi hen til, fordi det jo i et eller andet omfang gør, at vi som borgere kan stemme med 

hvad som helst, og så vil vi i fremtiden forhåbentlig både stemme med vores mobiltelefon, på 
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nettet eller gå ned og stemme, stadigvæk - om det så er med noget teknologi, der er dernede 

- eller aflevere en papirstemmeseddel. Mulighederne skal ligesom bredes ud.  #00:23:49-9# 

 

B: Og pendanten den ligger jo ude i alle de brancher, hvor de er ramt af regulatoriske krav 

om, at de skal kunne dokumentere revisionsspor? bord?  #00:24:02-0# 

 

I: Medicinalbranchen - det er at kunne lave nogle løsninger, hvor man kan dokumentere i 

stedet for de skal have alle de data internt i deres egne APsystemer? Iapsystemer? Og de skal 

have helt kontrol- og revisionsfunktion, som kan dokumentere og skrive under på, at de 

kontrollerer, at alle de der dokumenter, de er der hver eneste gang, man går ned i de der 

steps. Hvis man laver blockchain-løsninger der, så slipper man for hele det arbejde.  

#00:24:24-5# 

 

B: Så revisionsarbejdet er jo ikke kun de her klassiste revisorer, der sidder ude. Det er jo 

faktisk også alle de revisionskontorer og kontrolfunktioner, der ligger ude i virksomhederne, og 

som der bliver brugt oceaner af penge på. Der ligger bare nogle oplagte business cases. Så 

opbevaring af data og transparens det en kæmpe news case, som slet ikke bliver set. Vi har 

ikke engang set toppen af isbjerget endnu. Og den svarer faktisk til en af de cases, som vi 

arbejder på i KMD. Vi har en start-up, der hedder "Testaviva", og som allerede nu har en 

løsning på nettet, hvor de tilbyder digital registrering af testamenter, 

begunstigelseserklæringer og alle sådn nogle ting, som er juridiske dokumenter, som i et eller 

andet omfang skal havne i Skifteretten, hvis man er så uheldig at komme af dage. Det tilbyder 

vi nu digitalt, og det kigger vi på at lave som en blockchain-løsning, ikke kun fordi det giver 

sikkerhed for opbevaring af data, men fordi de også kan se, at der er muligheder for at gå ud 

og lave samarbejde med finansbranchen. Mange af de her dokumenter kan jo deles på tværs. 

Og de har nu lavet en platform, hvor de rammer borgerne, men der kan man jo samarbejde og 

lave nogle endnu federe løsninger, hvor man så kan koble deres økonomi samme med deres 

bank eller  deres forsikringsselskab eller pensionsselskab - eller hvad det nu er.  #00:25:36-

7# 

 

I: Så der er rigtig mange der.  #00:25:40-0# 

 

B:  #00:25:40-1# 

 

I: Så er der betalingerne, som vi har snakket om. Og så kommer den her med audit..? Altså 

det at man kan dokumentere forløb, det er også relevant - ikke kun i de her regulative 

brancher, men også i forhold til f.eks. biler - er måske den mest oplagte - men det kunne også 
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være skibe og fly og både. Allt det, som man handler med hinanden og som repræsenter en 

værdi, der vil det give mening at lave sådanne scenarier, hvor vi kan dokumentere hele 

livshistorikken flor blockchain assset. #00:26:16-9# 

 

B:  #00:26:17-1# 

 

I: Den sidste, som rigtig trykker fart på, det er, når vi snakker automatisering af processer 

med smart contracts. Så det kan være kombinationer med noget af alt det, vi allerede har 

nævnt her. Men der ligger mega meget potentiale, fordi så begynder det virkelig at sparke røv 

her. Fordi så er det der, hvor denne her troværdige ikke-mellemmand, for det jo så ikke en 

person, der rent faktisk kan løse nogle af de konfikter der er, når f.eks. 2 parter der skal 

handle et containerskib, hvor identiteten af skibet i dag er et fysisk dokument med stempler på 

- og det er jo ikke småpenge, vi snakker om, når vi handler med sådanne ting med hinanden - 

og skal man aflevere pengene, før man kan få brevet med ejerskabet, og hvordan er det lige, 

vi gør det. Det er i princippet det samme, som når man laver salg af huse. Nu har vi en digital 

tinglysning i Danmark, og det er i et eller andet omfang en rigtig fin case, som viser, at man 

godt kan digitalisere det. Den er bare ikke lavet på blockchain. Så det vil sige, at den er jo så 

proprietær i forhold til ejendomme. Men den kunne lige så godt have været lavet på 

blockchain?  #00:27:23-1# 

 

B: [Vi kan jo automatissere? rigtig mange af de her processer. Medarbejdermæssigt - hvad 

betyder det? Er vi ude i, at man får nogle få kyndige medarbejdere, der har styr på de 

processer, eller kan man egentlig skære halvdelen af sin finansafdeling væk?] #00:27:45-2# 

 

I:  #00:27:45-2# 

 

B: Jeg vil tro, at de klassiske arbejdsprocesser man har haft, de vil forsvinde og blive skåret 

ned til et minimum. Så det, der bliver tilbage, bliver nogle andre funktioner baseret på, hvad 

det så er for et underlag, vi har her. Der vil sandsynligvis være behov for noget mere 

monitorering og arbejde med noget predictiv på, hvordan udvikler det sig, og hvor er vi på vej 

hen. Så hele den her dataanalyse bliver mere og mere aktuel, når vi begynder at gøre de her 

ting. Hvor en måde, vi gør det på i dag, den bliver meget bagudskuende, dvs. vi har en masse 

tal, som vi registrerer, og så på et eller andet tidspunkt, når vi registrerer, så kigger vi bagud 

og kigger: hvordan gik det.  #00:28:27-5# 

 

I: Det jeg populært prøver at italesætte, når vi snakker de her nye digitaliserede løsninger, det 

er, at i stedet for, at I sidder og kigger ud ad bagruden, når I kører bil, så kan I rent faktisk 
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komme over og kigge ud ad forruden, når I kører bil.  #00:28:37-5# 

 

B:  #00:28:37-7# 

 

I: [Så kommer over i real-time analyse?] #00:28:39-2# 

 

B: Ja, så vi kigger hele tiden ud ad forruden og siger, hvor er det, vi er på vej hen, og hvis vi 

fortsætter med det, vi gør nu, så kører vi altså den vej ud over skrænten. Men vi kan nå at 

reagere og dreje af.  #00:28:52-4# 

 

I:  #00:28:52-6# 

 

B:[Som du også siger: Nu hvor man kommer til at have forhåbentlig meget realtid - 

afstemninger og sådan noget. Det betyder jo rigtig meget for en revisors arbejde, fordi det gør 

jo tingene væsentligt nemmere. Men tror du simpelthen, at ... lige nu aflægger man jo 

årsregnskaber efter 12 måneder konsekvent. Tror du det vil forsvinde, fordi man automatisk 

bare løbende kunne aflægge en rapport på ...] #00:29:14-9# 

 

I:  #00:29:14-9# 

 

B: Regnskabet ligger der jo hele tiden. Det er jo bare ... du ..et ..., der hele tiden viser, 

hvordan det går. Du har til hver en tid regnskabet, og den vil jo samtidig vise dig, at med den 

retning, som det går lige nu, så kan den også forudsige, hvordan kan dit cashflow se ud, og 

hvordan vil dit overskud se ud - eller underskud hvis det er den vej, det går. Det bliver virkelig 

realtid i stedet for, at det er noget, man gør engang imellem. #00:29:39-9# 

 

I:  #00:29:40-0# 

 

B: [Moderne sagt - måske taget lidt ud af concept nu - men så vil den traditionelle årsrapport 

måske mere eller mindre forsvinde, fordi man jo så ville kunne gå ind og tracke på datids- og 

realtidsrapporter, som det ser ud, måske?] #00:29:56-9# 

 

I hvert fald på økonomidelen. På tallene - da tror jeg det er noget helt andet, vi kommer til at 

kigge på. Det kan godt være, at der er nogen, der lovmæssigt siger, at man skal trække en 

streg i sandet engang imellem, og så tager vi et snap af, hvordan det ser ud på det tidspunkt. 

Og det er det. Det kan myndighederne jo i princippet selv gøre. Det behøver man ikke at have 

virksomhederne involveret i.  #00:30:14-7# 
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I:  #00:30:14-8# 

 

B: [De vil jo så bare have adgang til det.] #00:30:15-7# 

 

I:  #00:30:15-7# 

 

B: Ja, de vil kunne se det, så de kan bare gå ind og tage et snap og sige, at vi kan se, at lige 

præcis pr. 1. januar, da så det sådan her ud. Og så kan vi også lave en afregning, hvis der er 

et eller andet skat, der skal betales af overskud, og sådanne andre ting. Man kunne 

automatisere det med en smart ? start? contract og så bare lægge det ind, og når parterne så 

har godkendt det, kan man lave en skattebetaling.  #00:30:36-9# 

 

I: [For virksomhederne ville det være noget nemmere.Jeg kan godt høre, at som revisor da 

kan det godt være, at jeg snart bliver arbejdsløs.....]. #00:30:45-1# 

 

B: Jeg tror ikke, de bliver arbejdsløse, men de skal indstille sig på at lave noget andet. Der 

kommer nogle software-folk og overhaler jer indenom, og det er et spørgsmål om man forstår, 

hvad der er ved at ske og hopper med på bølgen. Fordi hvis ikke man gør det, så er der ingen 

tvivl om, at så bliver man efterladt i vejkanten.  #00:31:02-6# 

 

I: [Det tror jeg også er et at vores spørgsmål, der kommer længere nede.  #00:31:08-0# 

 

Spørgsmål 5: Hvad vil I gøre for at klæde relevante medarbejdere på til at arbejde med 

blockchain. Det tror jeg også ...] #00:31:19-0# 

 

B: Som jeg startede med at sige: Vi har simpelthen lavet et teknologikontorkompleks, som har 

som ansvarsområde at arbejde på de nye teknologier. Så det er der, det er forankret. Vores 

nye leder, Hans, han er vores CTO?, så der er ham, som vi også sender i byen, når der skal 

tales - udover at vi gør det selv - men det er primært ham. Så han rejser rundt mere eller 

mindre hele tiden. Vi ser ham en gang eller to om ugen. Og der er hans opgave. Men vi har jo 

så også som kontor opgaven for at gøre det interne, så f.eks. sådan noget som - lavpraktisk - 

vi optager nye medarbejdere hele tiden, og så har vi hver måned et stort møde for alle dem, 

der er nye, og så mødes de nede i vores auditorum, og siger vi goddag, og vores adm. direktør 

kommer og siger goddag. Og offset technology kommer også og fortælle i en halv time om, at 

vi er her, og vi arbejder med nye teknologier og forklarer, hvordan vi gør det. Og fortæller 

også om, at vi rent faktisk gerne vil hjælpe dem, og vi holder løbende kommunikation, vi laver 
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wws.narer? og vi laver konferencer. Vi havde sidste år - eller i foråret - hvde vi en stor 

konference ude i et lokomotivværksted, hvor vi samlede 1000 ansatte for at .... alesammen, 

som arbejder med teknologi, altså programmører, tester?? og projektledere. Vi havde 7 spor, 

hvor vi arbejder med forskellige teknologier indenfor forskellige områder - både med interne 

og eksterne talere. Det gør vi også næste år. Nu inviterer vi nogle kunder med næste år.  

#00:32:46-2# 

 

I: Så vi laver rigtig meget i forhold til at skubbet denne her teknologi-nysgerrighed og appetit i 

gang. Og så holder vi hver uge et www.nar, hvor vi har en eller anden ny teknologi på 

dagsordenen. Det kan være overordnet indflyvning til den, og det kan være sådan noget deep 

dyve, hvor vi går ned og viser kørende kode og fortælle, hvordan man så kan gøre det.  

#00:33:08-7# 

 

B: Vi er rigtig aktive for at f denne her dagsorden ud.  #00:33:11-8# 

 

I: [Det lyder som om, ja nu .... sjovt nok, størstedelen af jeres medarbejdere måske også rent 

faktisk har en interesse i den her nye teknologiudvikling?] #00:33:21-1# 

 

B: Der er selvfølgelig noget, der er mere interessant end andet. Der hvor det er rigtig hot lige 

nu, det er virtuel assistent og chat blocks, og det machine learning og kunstig intelligens. Det 

er der, hvor der er rigtig tryk på kedlerne, og vi pusher virkelig med alt, hvad vi kan - med 

referencer og casses internt og eksterne, og eksperter udefra, og når der kommer nye 

muligheder.  #00:33:44-6# 

 

I: [En af de udfordringer, som vi i hvert fald som studerende har lagt mærke til, det er, at 

manglen på udbud på uddannelsesniveau , at lige nu er CBS faktisk de eneste, der tilbyder et 

valgfag kun - altså sådan et meget kort proces valgfag omkring it-udvikling. - Vi har ikke så 

stor mulighed for at, dem, der uddanner sig til revisorer, kan bygge det på. Det vi har på 

fornemmelsen - der er selvfølgelig og mange, som er ekskperter, men også lige så meget 

fordi, der er heller ikke nogen, der har mulighed for rent faktisk at uddanne folk, så de kan 

blive eksperter indenfor det her område. Ser I også det som et problem, når I ....? 

medarbejdere?] #00:34:19-3# 

 

B:  #00:34:19-3# 

 

I: Ja, vores administrerende direktør er jo ude markedsføre, at der er brug for at få noget 

mere teknologi ind - også fokus på ingeniøruddannelserne og innovativuddanelserne, fordi det 
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er der, der ligesom bliver udklækket de folk, vi skal bruge i forhold til denne her dagsorden. 

Men jeg er enig: Det er lige så vigtigt, at man får teknologiforståelse helt ind i folkeskolen, 

som vores regering jo heldigvis er begyndt at forstå, at det er nok en god ide. I KMD gør vi 

faktisk noget. Vi har en opgave i gang nu, for vi har investeret i en startup, der hedder K...??, 

hvor vi går ud og tilbyder samarbejde med skoler rundt omkring i hele landet, hvor de kan 

indtage?? skolepladser ind til KMD, og hvor vi laver et set-up med en lille robot. Og det er helt 

lavpragmatisk i forhold til at lære at programmere, at man har sådan nogle små brikker man 

kan sætte sammen som puslespil. Og på den måde kan man programmere robotten til at gøre 

et eller andet, så det kører over nogle små brikker, hvor den får at vide, at her skal du dreje til 

højre eller venstre, eller køre to gange frem, eller sætte farten, eller sætte farten ned. Og så 

skal de selvfølgelig med brikkerne programmere en robot til, at den kan gøre noget henne på 

en forhindringsbane og så komme igennem uden at vælte noget.  #00:35:27-6# 

 

B:  #00:35:27-6# 

 

I: Men det er bare et eksempel på at sige det. Vi er nødt til at få den her teknologi ud og ind. 

Så det er et eksempel for folkeskolen nu. Men selvfølgelig - det skal også være en del af det, 

de foregår i gymnasiet. Det skal også være en del af det, der foregår i faguddannelser rundt 

omkring. Så det er jo ikke kun ingeniører og it-folk, der forstå der her. Jo, it-folk de skal lære 

at programmere i det. Men I som revisorer eller advokater eller alt muligt andet de skal jo 

også lære at forstå, at de her ting er og kan.  #00:35:56-2# 

 

B:  #00:35:56-3# 

 

I: [Ja, for ellers risikerer vi, at der kommer en årgang ud, som er bagud.] #00:36:01-3# 

 

B: Fuldstændig på point. De kommer ud i nogle virksomheder og kommer til at understøtte 

den gammeldags tænkte kultur, som i et eller andet omfang kun vil gøre det ondt værre ude i 

virksomhederne, hvis ikke de forstår, hvad det er, der er på vej.  #00:36:08-3# 

 

I: [Og det er lidt det, vi har på fornemmelsen nu. Der er lige nu, da bliver man uddannet i 

noget, som man gjorde engang og ikke så meget i, hvad vi gør fremadrettet.] #00:36:14-6# 

 

B: Jeg har en bror, der er i autobranchen. Han er dybt frustreret, når han underviser på 

Erhvervsakademiet i Næstved, og han kan jo også se, at de folk, der bliver uddannet i 

autobranchen, de er jo stadigvæk kun reservedelsudskiftere. Der er ikke nogen, der bliver 

uddannet i denne her digitale revolution, der kommer til at ske. De har også hele el-bil-
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agendaen og førerløse biler, som presser deres branche. Så det er ikke 5 år, vi snakker her, 

det er måske 1-2 år, før hele deres branche bliver fuldstændig vendt på hovedet.  #00:36:46-

0# 

 

I: De er stadigvæk ikke vågnet op og underviser i det. Så det er frygtelig! #00:36:47-8# 

 

B:  #00:36:54-1# 

 

I: [Det er et problem. Nu har jeg selv været revisor i 8 år og læser jo ved siden af, så jeg kan 

godt se, at nogle af dem vi får ind, som kommer direkte fra skolepraksis uden 

erhvervserfaring, de er bagud, når de kommer ind, fordi vi jo også som revisorer prøver at 

omstille os til den digitale verden, hvor der jo kommer alle de her ting. Og vi har bare en 

fornemmelse af, at sådan er det generelt i branchen nu. Det er bare, at vi er ikke gode nok til 

at blive uddannet korrekt.] #00:37:18-4# 

 

B: Nej, og jeg tror - det er så helt lavpraktisk, det har ikke så meget med teknologi at gøre - 

men det er, at vi skal nok indstille os på som samfund, hvis vi vil overleve i det her, hvis 

Danmark skal være i førersædet, så bliver vi jo rent faktisk nødt at begynde på tværs af 

brancher og uddannelssessystemer, leverandører, teknologivirksomheder og andre, at vi skal 

være meget bedre til at samarbejde og bruge hinanden og trække på hinanden, fordi det er 

rigtig vigtigt, at de her agendaer bliver italesat i uddannelsessituationer. Der må man så 

trække på nogen, der kan komme og fortælles om, hvad det her kan, og hvad det er, og hvad 

det kommer til at betyde. Og så kan man begynde at forholde sig til, okay, hvad gør vi så 

herfra. Fordi så er det jo jer som fagspecialister indenfor revision, som så skal hjælpe til med 

at finde ud af, hvordan redefinerer vi så revisionsopgaven til om 5-10 år, når det her kommer 

buldrende.  #00:38:06-0# 

 

I: [Problemet er bare, at der er ikke nogen, der gør noget. Vi må jo håbe det kommer. De 

vågner vel op på et tidspunkt. Det er en forhåbning, at de vågner op, når vi har lavet denne 

her afhandling.] #00:38:17-9# 

 

B: Ja, det kan være.  #00:38:20-2# 

 

I: Det er et rigtig godt bidrag. Det er også derfor, vi i KMD er åbne overfor, når I kommer og 

henvender jer og siger, at I gerne vil snakke med os, så vil vil helst gerne snakke med jer, 

fordi vi vil gerne medvirke til at få det her italesat og få noget substans ind i de her 

diskussioner. Og når der så - som jer - kommer nogen med en kandidatgrad og vil skrive 
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sådan en afhandling, så vil vi rigtig gerne være med til at italesætte det her. Fordi det er 

vigtigt. #00:38:42-1# 

 

B: [Det er vigtigt. Det er forhåbentlig også det, vi får ud af denne her, det er at der er nogle, 

der vågner op og siger, at det er nu vi skal gøre noget. - Forhåbetligt!] #00:38:47-0# 

 

I: CBS gør jo heldigvis meget - i hvert fald på blockchain. Og de har jo også denne her 

sommerskole. Så der foregår rigtig meget, og jeg tror helt klart, at CBS har indset, at der her 

er en af de teknologier, som der kommer til at begyde noget. Og de har det jo også ude på 

DTU - vi samarbejder jo også med dem derude - de har også det blockchain-initiativ derude. 

Der sker rigtig, rigtig meget - det gør der. Men det er ikke nok endnu.  #00:39:10-9# 

 

B: [Det går desværre lidt for langsomt. Det er jo det gode ved CBS, de har heldigvis ret meget 

pres fra FSR. Revisionen er jo dem, der er foregangstaler - det tror jeg vi skal sætte meget 

pris på.  #00:39:21-0# 

 

I: Så nåede vi til  #00:39:26-5# 

 

B: Spørgsmål 6: Hvilke fordele og ulemper ser I forbundet med brug af blockchain-

teknologien?] #00:39:32-2# 

 

I: Det har vi jo snart fået italesat. Men det er jo noget ...? og transparent og sikkert. Nu har vi 

ikke snakket så meget om den her med sikkert, men vi nævnte det her med "trust". Den 

teknologi, der ligger nedenunder, den er sådan noget krypteringsteknologi, som i et eller andet 

omfang - uden at vi skal gå i detaljer med det her - gør, at man kan binde tingene sammen. 

Det er vist også derfor, det hedder "change". Så man binder det sammen kryptografisk, så 

man sikrer sig, at man ikke kan ændre i data. Fordi hvis man ændrer i data, så vil de der 

kryptografiske kæder ikke hænge sammen.  #00:40:00-3# 

 

B: Det er jo rigtig, rigtig stærkt. Og det er det, der ligesom er fundamentet fundamentet i 

blockchain, og som gør, at man kan lave de her løsninger, hvor man eliminerer en tredjepart, 

fordi at kæden i sig selv blive troværdig.  #00:40:13-0# 

 

I: Ja, når det er sagt, så kan vi også godt se, at noget af det, der er udfordringerne, det er 

bl.a. når vi snakker "public blockchain", hvor alle i princippet kan bidrage og være med i en 

løsning. Der har vi den ulempe, at det er frygtelig energitungt at få de der kryptografiske 

beregninger på plads og få valideret transaktionerne. Så en af løsningerne på det er jo, at vi i 
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kommercielt regi kigger mere på private blockchain, hvor man i stedet for at have det her 

"proof of work" kører noget koncensus-baseret  i stedet for. Det vil sige, så eliminerer vi det 

der kæmpe energiforbrug, for det er jo helt absurd. Nu bruger bitcoin-netværket jo mere 

energi, end vi bruger i Danmark på et helt år. Det er jo fuldstændig absurd. #00:40:58-1# 

 

B: [Det strider måske lidt mod Danmarks grønne ...!] #00:41:00-5# 

 

I: Det er issueet på de løsninger, hvor man har brug for skal, at den skal være åben.  

#00:41:06-3# 

 

B: Hvis vi snakker f.eks. om noget med penge, eller fakturaer eller sådan noget, så skal det 

være jo være noget, der i en eller anden er grad åbent. I hvert fald hvis vi snakker penge. 

Hvis det er private mennesker - hvis vi skal bruge det som betalingsmiddel. Og så bliver det et 

issue, at den er sådan.  #00:41:22-8# 

 

I: Men omvendt så kan vi jo se - når jeg tager til konference, f.eks. jeg var i Barcelona sidste 

på den der "blockchain Resolution ? Forum" - der jo rigtig mange gode løsninger, der bliver 

lavet rundt omkring. Blandet andet i tredjeverdenslande, hvor økonomien i et land er gået 

fuldstændig bankerot, der kan man lave blockchain  valutløsninger knyttet til valuta - det 

kunne være Dollars eller Euro - og så kan der her lokale rent faktisk handle med hinanden via 

deres mobiltelefon. Dvs. så kan de gå på markedet, og en bonde kan sælge sine produkter og 

have tilid til, at han rent faktisk får pengene fra dem, der så kommer og handler hos ham. - 

Det er jo skidesmart, når landets økonmi er mere eller mindre faldet fra hinanden, at man kan 

lave sådan nogle løsninger.  #00:42:02-7# 

 

B: Et andet eksempel med it-styring, jeg elsker at italesætte, det er fra Syrien, hvor der er 

nogle startup-drenge, der har lavet en løsning til fødselsregistrering. Og grunden til at det er 

interessant er, at man gerne vil forhindre, at alle de her børn, er bliver født, når der er 

borgerkrig i et land, de ender op i trafficking. Fordi hvis ikke du kan lave fødselsregistrering - 

hvis du føder i sådan et krigsland, så kan der måske være 200, 300 eller 500 km til det 

nærmeste regeringskontor, hvor det rent faktisk bliver registreret, når der er født et barn. Det 

kan du ikke, hvis der er borgerkrig. Det betyder, at de får aldrig nogenside lavet en 

fødselsregistrering. Så kan du ikke få en dåbsattest. Så kan du ikke få et pas. Og så er der 

ingen, der savner dig, hvis du forsvinder.  #00:42:37-3# 

 

I: Der er faktisk nogle startups, der har lavet løsninger nu, hvor man ved hjælp af blockchain 

registrerer et barn, der er blevet født, og kan man senere - når man så kan komme ind på 
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regeringskontoret - få den vekslet til en dåbsattest, så du kan få et pas. Det er cool.  

#00:42:55-1# 

 

B: Det er også der, hvor de rigtig gode - tyngden på blockchain  - det er jo derude, hvor det er 

lande, hvor myndighedsfunktionen er krakeleret eller faldet fra hinanden.  #00:43:03-2# 

 

I: Det er jo ikke det scenarie, vi har i Danmark. Det er også derfor vi måske ikke er så hurtigt 

ude af startblokkene, fordi vi jo rent faktisk har meget stor tillid til de offentlige myndigheder. 

Da er der jo bare syd for grænsen ikke ret stor tillid. Tyskerne har absolut ingen tillid til det 

offentlige. Så der er meget større potentiale for at lave nogle løsninger dernede.  #00:43:23-

0# 

 

B: Og så er der nogle teknologiske udfordringer med blockchain.  #00:43:29-9# 

 

I: Teknologien er ikke simpelthen ikke modnet. Der er ikke standarder omkring den. Dvs. det 

her med adgangsstyring, der får man brug for, når vi snakker kommerciel brug af blockchain. 

Hvis vi skal have de her parter, som i de her industrier, som ikke stoler på hinanden, til at 

bruge det her, så er vi nødt til at have noget mere granuleret adgangsstyring til sådan en 

blockchain. Det nytter ikke noget, at alle kan se alt. Og det er der ikke nogen på blockchain-

standarden, som har arbejdet med. Dvs. dem, der arbejder med det, det er de store it-

leverandører, som hver især laver deres bud på, hvordan man kunne gøre det. Dvs. Microsoft, 

IBM og deslige, som kommer med bud på, hvordan kan vi lægge en granuleret adgangsstyring 

ind over en blockchain, så vi rent faktisk kan kontrollere, at du kun får adgang til det, som vi 

er enige om, at du skal have adgang til. Det er et issue. #00:44:18-1# 

 

B: Performance og scallering qua. den der public mining ?, den er et problem. Det er den ikke, 

hvis vi snakker de private blockchain. Så bliver man inviteret ind, og så er der concensus i 

stedet for, at man laver den her mining ? på den. Men det introducerer så et nyt problem, fordi 

så skal du lave governance. Det har de jo så fundet ud af hos Maersk, at når det der 

samarbejde, de har ... op - når der kommer på 100 aktører, der samarbejder omkring sådan 

noget her, så skal der jo ligesom være en governance omkring, hvordan får vi nye ind? Og 

dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, hvordan får vi dem ekspederet ud? Og 

hvis der ikke er nogle værktøjer og tools og mekanisker til at styre det, så er det bare en 

gigantisk opgave at sidde manuelt og holde styr på og få dialog med alle de her forskellige 

aktører. Og nogle af de bud, der begynder at komme nu, det er f.eks. at man laver nogle 

afstemningsmekanismer, så man lægger det ind i et charter, når man starter en blockchain og 

siger, at nye aktører de kommer ind i den her, når 80 % af deltagerne i den siger ok for, at 
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nye kan komme ind. Og hvis der er nogen, der begynder at opføre sig uordentligt og ikke lever 

op til kodekset, så kræver det så den og den procedure for at få dem ud. Så kan man stemme 

om af få nogen ud.  #00:45:27-0# 

 

I: Det er sådan nogle løsninger, som mangler, men som begynder at komme nu. Så det vi 

også kan se, det er jo, at Dansk Standard er gået med i et samarbejde omkring ISO, hvor de 

også forsøger at lave standarder omkring blockchain. Og nu så jeg i sidste uge, at heldigvis 

begynder de store blockchain aktører også at vågne op. Så Serum og High Polecture har nu 

slået pjalterne sammen og sagt, at der er brug for, at vi samler fokus omkring at få lavet nogle 

standarder. Så det mangler vi.  #00:45:51-0# 

 

B: Og det betyder også, at teknologien - selv om en er god - så er den ikke modnet til den 

store skalabrug. Det begynder at ske nu. Så det kan godt være, at jeg tager fejl og ser, at det 

ikke er om 5 år, den begynder at boome, det kan godt være det er om 3 eller 4 år. 

#00:46:04-9# 

 

I: Men nu begynder jeg at se nogle tendenser til, at der er nogen, der tager det alvorligt. Det 

er godt.  #00:46:08-9# 

 

B: [Det er i hvert fald første skridt på vejen, ikke?] #00:46:11-2# 

 

I: Ja, og det, der er hæmskoen for, at vi ser den store kommericelle udbredelse i øjeblikket, 

det er, at det er alt for svært, for så skal man selv bygge de her governance-ting, selv bygge 

de her adgangskontroller ovenpå. Så begynder det bare at blive rigtig, rigtig administrativt 

tungt at få de her løsninger til at flyve. Det skal være noget, der er lige til at tage ned fra 

hylden og bruge, og så skal det virke.  #00:46:32-8# 

 

B: [Som du sagde tidligere: Man skal kunne sælge de her tilbud om de inddelte? områder, 

f.eks. om administration og ....]. #00:46:42-6# 

 

I: Ja.  #00:46:42-6# 

 

B: [Det var så  #00:46:55-2# 

 

I: Spørgsmål 7: Arbejder I med løsninger baseret blockchain på nuværende tidspunk? Det kan 

jeg næsten regne ud, at det gør I.] 

 



Page 171 of 330 

 

B:  Vi har denne Testaviva. Og så har vi rigtig mange dialoger med vores Private Sector ude 

der i den store utility-industri. Dvs. når vi snakker el, olie, gas, kloak, vand - alle sådan nogle 

områder. Der ligger rigtig mange gode cases derude også til blockchain. Det kigger vi på.  

#00:47:20-8# 

 

I: Vi forsøger at få noget i gang med vores store finansområde indenfor pensionsområdet, 

altså livsforsikringer og pensionsopsparinger og sådan nogle ting. Og så har vi en stribe 

offentlige myndigheder, som vi kan sige nu: De begynder også at rykke. Så Erhvervsstyrelsen 

er allerede i gang. Søfartsstyrelsen har noget i gang. Og den liste den bliver kun længere. Så 

dem taler vi med. Vi har ikke noget konkret i gang med nogen af dem endnu, men vi har 

dialoger, og nogen af dem er vi tæt på at aftale nogle proof of concept, eller piloter. Og så 

eksekverer vi selvfølgelig dem.  #00:48:01-6# 

 

B: [Så lad os hoppe ned til #00:48:05-8# 

 

I: Spørgsmål 8: Forventninger til fremtiden - både for jer som virksomhed, men også generelt 

i det danske erhvervsliv. Er det der, vi ender?] #00:48:18-5# 

 

B:  Ja, der er ingen tvivl om det. Det her bliver lige så stor en revolution, som internettet blev, 

da det kom. Da internettet kom, da var der jo mange, der var kritiske og sagde, at f.eks. 

indenfor nyheder og dagblade det kommer til at fungere som ..?? Aviser, de skal da være 

fysiske, og vi skal kunne bladre i dem. I dag må vi bare sige, at de forsvandt. Hele 

reklamemarkedet, det sagde også huit! Og så blev de lige pludselig overtaget af nogle aktører, 

der hedder facebook og alt muligt andet.  #00:48:49-9# 

 

I: Så blockchain bliver lige så stort som det. Det er kun et spørgsmål om tid.  #00:48:56-0# 

 

B: [Så det er der, vi allesammen ender med at sidde og arbejde med ...., ligesom med 

internettet nu.  #00:49:01-3# 

 

I: Der er stadig folk, der tror internettet er en døgnflue. #00:49:07-9# 

 

B: Jeg tror, at hvis man ikke har fundet ud af det nu, så tror jeg bare, man skal lade være 

med at prøve ....] #00:49:05-6# 

 #00:49:11-1# 

 

I: Men jeg tror også omvendt, at vejen derhen til hvor det her flyver, den bliver lang, og det 
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bliver et "bumple ride". Der vil helt klart være nogle af de tiltag, vi vil se, som løber ud i 

sandet igen. Ikke fordi jeg skal være pessimistisk omkring det, Maersk og IBM har gang i, men 

jeg kan også se, at det er der også nogle aktører i denne branche, som ikke lige har sinds at 

acceptere, at det er dem, der skal sidde derinde og gøre noget andet. Og det vil sige, at der 

kommer nogle kampe, ligesom vi tidligere har set i den klassiske VHS og Betamax 

videoformat, hvor den ene af dem vandt, og så døde den anden. Og det kommer vi også til at 

se her.  #00:49:58-3# 

 

B:  #00:49:58-3# 

 

Der vil komme flere bud, inden vi ligesom lander på noget, som alle accepterer og siger, at det 

er det, vi kører med.  #00:50:03-1# 

 

I: [Dejligt at snakke med nogen, som er så optimistisk.  #00:50:10-5# 

 

B: Hvad har I så selv af forventninger til en revisor - nu siger du, at det ikke er revisionen i sig 

selv, der bliver ...?] #00:50:17-6# 

 

I: Det klassiske revisionsarbejde det dør. Og det kommer selvfølgelig også til at betyde noget 

for mange af de løsninger, som vi leverer. Fordi vi leverer også økonomistyrings- og 

budgetløsninger både til stat ot kommuner og også til vores private kunder. Så der kommer 

virkelig også til at ske en revolution i den måde, de systemer funger på.  #00:50:37-9# 

 

B: [Så vi er ved at vinke farvel til debatfora og sætte it-teknologier ind i stedet. Altså, 

rådgive ...] #00:50:48-2# 

 

I: Ja, der bliver helt klar brug for råødgivning her. Så vi som it-branche, hvor jeg sidder nu, vi 

skal til at forholde os til, hvordan implementerer vi de her ting i forhold til de løsninger, vi skal 

ud og tilbyde vores kunder. Fordi vi kommer også til at navigere i det her morrads. Der kan 

være flere bud på, hvordan det skal være. Vi ved nødvendigvis heller ikke, hvem der kommer 

til at vinde den krig mellem de forskellige implementeringer. Men så må vi jo vælge en af dem, 

og så må vi jo så være parat til at skifte, hvis det er, at det henad vejen viser sig, at det, vi 

troede på, ikke holdt.  #00:51:24-5# 

 

B: Så det bliver en stor opgave. Det er der ingen tvivl om. Men omvendt er det også 

spændende. Jeg kan se, at der er rigtig stort potentiale indenfor de tunge offentlige 

myndigheder, og Skat er absolut en af dem, hvor man kan sige, at her et et virklig stort 
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potentiale. Det er en gigantisk opgave, de sidder med. De burde måske endda være 3-4 gange 

så mange mennesker, som de er i dag, til at administrere den opgave. Så det vil sige, at de 

har den udfordring, at de er simpelthen nødt til at få noget ny teknologi, som kan hjælpe dem 

med det her. Fordi de kan slet ikke udføre opgaven godt nok med de værktøjer, de har i dag.  

#00:51:56-9# 

 

I: [De har også haft deres problemer de sidste par år.  #00:52:01-9# 

 

B: Jeg tror, de er klar over, at de skal gøre et eller andet teknololgisk.] #00:52:07-1# 

 

I: Så de et et rigtig godt eksempel på nogen, der har kigget ud ad bagruden, og de har måske 

endda malet halvdelen af den sort, så de har sådan et eller andet tunelsyn ud ad bagruden. De 

er overhovedet ikke klar over, hvad det er, der rammer dem forfra i øjeblikket, og det bliver 

retrospektivt det hele, fordi: Hov, der var nogen, der var smartere ..... #00:52:30-4# 

 

B: [Det tror jeg efterhånden de har fået godt hug for.] #00:52:31-7# 

 

I: Så de har virkelig brug for at få nogle løsninger, som gør, at de kan kigge ud ad forruden 

igen. Ingen tvivl om, at der har blockchain noget potentiale til at hjælpe dem. Det får machine 

learning også og kunstig intelligens, og det ved jeg også, at de arbejder med. Der har lige så 

stor indflydelse, for det er også ... bloch change bliver måske bare fundamentet i forhold til 

data. Men det er de andre teknologier, som kommer til at hjælpe dem med at gøre nogen af 

de ting og lave de her svindel-dedekteringer på tidligere stadier, før de overhovedet selv vil 

være i stand til at dedektere det. Og det betyder jo ikke, at de bliver arbejdsløse. Det betyder 

bare, at de får noget teknologi, som kan hjælpe dem at sige, i stedet for at koncentrere dig om 

at lave stikrpøver, så kommer den ud og siger, at de er de her 1000 virksomheder, I skal 

koncenterere jer om, for det er dem, der har størst potentiale til at kunne lave noget svindel 

fremadrettet.  #00:53:20-1# 

 

B: [Men bliver det ikke også ... det gode ved blockchain er jo, at man kan ikke ændre på et 

enkelt område, uden at man bliver nødt til at ændre hele kæden. Jeg tænker, hvis det er et 

offentligt tilgængeligt område, så vil den vel også kunne komme ... springe ud hos f.eks. Skat 

og sige: Hov, er der nogen, der har prøvet at ændre noget her. Måske I skal dykke ned her og 

se, hvad der er sket.] #00:53:37-9# 

 

I: Ja, men de vil ikke kunnd ændre data. Det vil teknologien sikre, og det er også der, når vi 

snakkede governance før, hvis der er nogen, der begynder på sådan noget der, og man er i en 
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sådan privat blockchain, det vil med det samme betyde, at hvis man begynder på det, så 

bryder kæden, og smider vi dem ud.  #00:53:57-2# 

 

B: [Man vil egentlig opdage dem med det samme?] #00:53:58-6# 

 

I: Ja, det vil du.  #00:53:58-6# 

 

B: [Et af de store områder det er jo besvigelsesområde, man har indenfor revision. Nu har vi 

læst rigtig mange artikler, og  

der er jo rigtig mange artikler, det mener, at besvigelse vil altid stadig opstå uanset hvad, men 

det bliver nok helt sikkert på et andet niveau, fordi sikkerheden for at kunne ...] #00:54:17-

4# 

 

I: Vi kan ikke nødvenidgvis 100 % sikre, at de nye data, der kommer ind i blockchain er 

korrekte. Det kan sagtens være, at der kommer noget ind, som ikke er helt korrekt. 

Selvfølgelig kan man snyde, hvis man vil snyde. F.eks. sådan en fiktiv faktura, det kunne godt 

risikere, at den vil komme ind. Men det er sådanne processer, som skal fanges af mennesker 

eller kontrolprocesser. Og når man så finder ud af det - forhåbentligt ret hurtigt - så kan man 

korrigere det. Man fjerner ikke fakturaen. Den er der, og man kan se den er blevet lavet, man 

kan se hvem der gjorde det, og hvem der var involveret i det, men man kan lave en ny 

transaktion, som ruller den tilbage, og sige, at den blev svindeldedektereret-  #00:55:02-0# 

 

B:  #00:55:02-1# 

 

I: [Så lad os hoppe til #00:55:03-8# 

 

B: Spørgsmål 10: Omkring de her miljømæssige udfordringer. De kræver jo en del data.]  

 

B: Der går frygelig meget energi til at lave denne her public mining? på de der offentlige 

blockchain, og det er et problem. Vi har ikke nogen gode løsninger på verdensplan i forhold til 

at skaffe så meget strøm, der skal til for at mine? det her. Man kan sige, at når den grønne 

energi kommer på banen, så vil det sandsynligvis afbøde noget af det. Der kommer også nogle 

nye teknologier, som også kan afbøde noget af det med .....pro... computer, men den ligger 

uden for vores radar, men vi ved godt, at den er der, og den kommer på et eller andet 

tidspunkt. Lige så meget godt den kommer med, så bliver det også en udfordring for os, fordi 

hvis der kommer så meget computerkraft, så kan det jo også bruges af ondsindede med 

ondsindede hensigter.  #00:56:02-4# 
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I: Teknologien vil også hjælpe til med at bringe det der energiforbrug ned.  #00:56:05-8# 

 

B: [Tror du det kan være en af modspillerne til, at virksomhederne rent faktisk vil anvende 

blockchain, det er simpelthen, fordi det ikke er miljømæssigt korrekt nok?] #00:56:15-2# 

 

I: Nej, det tror jeg ikke. Hvis de har et klart incitament til at gå efter de private blockchain, 

som det er nu, og da er det indenfor teknologiomådet ikke et issue. Det bliver et issue, hvis 

man f.eks. laver en e-krone, som der jo er nogle af vores nabolande, som er begyndt at kigge 

på - svenskerne kigger på digital valuta og deres krone. Og det er der også nogle af 

nabolandende, der gør. Den bliver vi nødvendigvis nødt til at væe offentlig, så vi kan overføre 

penge mellem hinanden, hvis man skulle have sådan en løsning. Der bliver energiforbruget et 

issue. Sådanne løsninger vil være afhængige af, at der bliver fundet nogle alternativer til den 

måde, man gør det på i dag.  #00:56:58-0# 

 

B: Men jeg vil sige, at selv der, hvor nogen siger at blockchain er sikker, det kan man jo altid 

diskutere. For hvis vi kigger på bitcoin-vejningen - bare som et isoleret eksempel - i starten 

var der tusindvis af Minors?, som man kander dem, og som stillede computerkraft til rådighed 

og kæmpede om at få den gevinst, hvis man kunne regne den rigtige ..værdi ud. Og da var 

det fint, da fungerede det. Men det er jo ikke der. I dag er der måske 5 store, der kappes om 

det. Og 3 eller 4 af dem er kinesiske aktører, og det vil sige, at de sidder faktisk på over 

halvdelen kapaciteten i det der. Og hvis de nu begynder at blive enige om at snyde - og det er 

ikke for at sige noget ondt om kineserne - men har vi egentlig styr på, hvad filen de laver 

derovre. Det har vi nok ikke. Så sikker er teknologien heller ikke. Den er afhængig af det 

økosystem, der opstår omkring os, og der må vi bare sige, at bitcoin blockchain i dag, den er 

domineret af kinesiske aktører, som mere eller mindre sidder på det hele.  #00:57:56-6# 

 

I: [Det er vel også det, der har været med til, at kursen er faldet på bitcoin. En anden ting er 

vel også tilliden til ..] #00:58:06-4# 

 

B: Ja, måske. Og det er jo heller ikke overraskende, at et er kineserne. Det kunne man også 

have forudset. Når det kræver så meget strøm, hvor er det, der er mulighed for at skaffe så 

meget billig strøm? Det i det der kæmpeland, hvor de så bare har enten har nogle 

vandkfraftværker, eller også så sætter de et kulkraftværk eller to kraftværker op, og så kan de 

få noget billig strøm.  #00:58:24-1# 

 

I: [Jamen, så når vi faktisk  ned til vores sidste spørgsmål: #00:58:28-5# 
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B: Spørgsmål 11: Hvordan kan man sikre sig, at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle 

formål? Hvis I har gjort nogle tanker om det?] #00:58:36-4# 

 

I: Det er et issue. Vi ved, at der inden for cyber security allerede er nogen af de her bad guys, 

de er jo kontinuerligt nogle hestehoveder foran s andre. Og f.eks. indenfor det her malware, 

hvor vi får krypteret vores pc og skal betale en eller anden løsesum. Svaghedspunktet i det 

game det har været, at de skal have en central comander control server. Og det vil sige, at nu 

er myndighederne blevet rigtig, rigtig gode til, når de her angreb de kommer, så finder de ud 

af, hvor er den server henne, og så får de lukket den ned. Skidesmart! Men det har de her bad 

guys allerede fundet ud af. Så siger vi: Hvordan kan vi undgå, at den bliver lukket ned. Og det 

er, hvis man lægger den på en blockchain. Så kan vi ikke lukke it-driften ned. Der kan vi ikke 

ændre det - det ligger jo beskyttet derinde. Så de er allerede ved at lave løsninger, hvor de 

rent faktisk udnytter nogen af de egenskaber, der ligger i blockchain, til at lave svindel.  

#00:59:32-3# 

 

B: Det skal vi bare acceptere som en given forudsætning, at de er dygtige - dem, der vil lave 

det her svindel. Vi ser jo også gentagne gange - jeg tror det er flere gange om året nu - hvor 

der er en eller anden bitcoin børs, der er blevet hacket. Jeg tror ikke, det er mere end en 

måned siden, hvor den sidste er blevet hacket, og hvor de har mistet en frygtelig masse 

penge, fordi der er nogle svagheder i enten en smart contract eller et eller andet andet, som er 

bliver udnyttet.  #00:59:55-9# 

 

I: De er dygtige. Så det kræver, at man sikkerhedsmæssigt arbejder med de her ting og 

tænker sikkerhed ind i sine løsninger. Vi slipper af med problemet - det vil være der, og det vil 

være en kontinuerlig smerte. Så vi har ikke set de sidste skandaler. Altså, Skat har lavet 

denne her udbytteskat-skandale. Der kunne sagtens komme tilsvarende på, hvor det er noget 

teknologi, der har svigtet. Det ville ikke overraske mig. Så ja, det er et problem.  #01:00:20-

5# 

 

B: Noget af det, der skal forhindre det, f.eks. i fohrold til hvidvask-ting, det er jo - den der 

med, at vi skal kigge ud ad forruden - vi skal koble noget andet teknologi på. Altså sådan 

noget machine learning og noget kunstig intelligens, sådan at vi meget, meget nemmere og 

meget hurtigere kan dedektere, når der er nogen, der laver urent trav. Fordi, de der mønstre - 

hvad det er de gør - dem kan man ret hurtigt identificere. Jeg ved f.eks. på de her scams? der 

har været på det her malware, hvor folk betaler løsepenge i bitcoins, og de blive samlet. Der 

har man allerede nu fra myndighedsside fået lavet løsninger, hvor man rent faktisk kan spore 



Page 177 of 330 

 

de transaktioner. Det er ikke kun, når de får overført bitcoin til en elelr anden, så begynder de 

at overføre den til forskellige for at skjule sporene. Det fandt de ret hurtigt ud af, at det kunne 

man så ikke.  #01:01:10-1# 

 

I: Så begyndte de af veksle dem mellem bitcoin og nogle andre krypto-valutaer. Men det fandt 

man fra myndighedsside ud af, at der kan vi sagtens lave en løsning, så man kan spore dem. 

Nu har de faktisk løsninger, som kan spore dem hele vejen, og så kan de stå - lige så snart der 

er nogen, der begynder at ville veksle det her til rigtige penge - så kræver det, at man 

henvender sig et eller andet sted til en børs eller et andet sæde. Så kommer der lige pludselig 

en person eller en bankkonto eller et eller andet andet i spil. Så slår de til, og så fanger man 

dem.  #01:01:36-8# 

 

B: Vi har redskaber til at "negle" dem, men vi er et par skridt bagefter. Der vil sikkert også 

være nogen af dem, der slipper igennem med deres forehavende. Sådan er det - det har de 

gjort alle dage, og det vil de også komme til fremadrettet.  #01:01:58-0# 

 

I: Det bliver en øget indsats. Det tror jeg også godt, man kan fornemme, hvis man kigger på 

sikkerhedsbranchen i Danmark i dag. Den sikkerhedsagenda, der er i forhold til it-sikkerhed, 

den bliver italesat større og større. Jeg tror i hvert fald man kan sige fra myndighedernes side, 

at de er klar over, at det her det er et problem. Nu er det dagelige nyheder, at enten kinesere 

eller russere bliver beskyldt for at have hacket et eller andet et sted ...  #01:02:22-2# 

 

B: Det er jo bare et bevis på, at det her sker, og det skal vi håndtere, og det skal vi være klar 

til at have tiltag til at imødegå, når der er nogen, der laver fusk. Så det bliver en del af rejsen 

- det er, at vi skal lave sikkerhedsløsninger, som kommer med.  #01:02:40-3# 

 

I: [Har du nogen spørgsmål? -  #01:02:44-7# 

 

B: Nej!  #01:02:50-2# 

 

I: Har du noget, du synes vi har overset - noget vi skal have med? #01:02:57-3# 

 

B: Det er jo et spændende område. Vi kan jo snakke om det fra nu og til ....juleaften] 

#01:02:51-0# 

 #01:03:03-5# 

 

I: Noget af det, som jeg savner, og som der ikke sker så meget på, det er hele det der NGO-
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sjov?? Fordi jeg kan jo sagtens se, at der er rigtig mange muligheder for, at denne her 

teknologi kunne vokse rigtig, rigtig hurtigt, hvis man ud og fik lavet nogle bedre løsninger 

derude. Der mangler jeg virkelig noget initiativ fra dansks ide. I øjeblikket er det nogle store 

organisationer, store virksomheder, f.eks. Google, som prøver at lave internet med balloner i 

Afrika. Der er bare så meget potentiale for at gå ud og lave nogle rigig fede, inovative 

løsninger, som kan afhjælpe nogle helt borgernære problemer rundt omkring i verden. Der 

kunne vi fra dansk side sagtens spille en rolle.  #01:03:46-5# 

 

B: Vi har forsøgt i KMD - vi er åbne for de dialoger - vi havde for et par år siden en 

innovation ...? en helt weekend, hvor vi tog Røde Kors ind, og hvor de kom med nogle af de 

udfordringer, de møder rundt omkring i verden i krigszoner med flygtninge og alt muligt andet, 

de står med. For at få en teknologi-diskussion i gang og sige: Hvordan kan vi støtte nogle af 

de issues, som de står med derude. Der er lige fra, at når de kommer ud til katastrofeområdet, 

ret hurtigt at få et overblik over, hvor er det de mangler vand, hvor er det de mangler ly og 

tæpper og mad og sådan nogle ting. - Få den information indsamlet.  Der kunne man sagtens 

lave nogle fede løsninger, der kunne hjælpe til.  #01:04:31-8# 

 

I: En anden er de der flygtningestrømme, vi så nogle år tilbage. Sådan som 

nødhjæpsorganisationer er organiseret i dag, så skete der det, at hver gang de her flygtninge 

krydsede en landegrænse, så startede hele proceduren forfra med, at man som 

nødhjælpsorganisation skulle registrere de her mennesker for at finde ud af, hvad man skulle 

hjælpe dem med. Der er jo nogen af dem, der rejste rundt med kroniske sygdomme. Det 

betød jo, at de har brug for medicin. Det krævede så, at man skulle interviewe dem, og man 

skulle snakke med en læge inden kunne få det her medicin. Der var det jo oplagt, at man 

kunne lave nogle løsninger og sige: Kan man lave nogle løsninger, hvor flygtninge er trygge 

ved at aflevere data til Røde Kors, og hvor vi baseret på noget blockchain og en app kunne 

lave en simpel løsning, hvor vi havde en sygejournal på de mennesker, der vadede gennem 

Europa, og så hver gang bare vise den på en telefon og så vidste den læge, at okay det er en 

af mine kolleger i et andet land, der rent faktisk har visiteret den her person, så det behøver vi 

ikke at gøre igen. Vedkommende har de og de sygdomme og skal have den og den medicin. 

Sådan kunne man effektivisere og spare rigtig mange penge.  #01:05:34-8# 

 

B: Der ligger masser af nogle gode news cases? der, hvor det måske for mennesker betyder 

forskellen på liv og død. Der sker bare ikke ret meget på det område. Sådan er det nok, at 

verden fungerer. Det er drevet af penge. Men potentialet derude er bare megastort.  

#01:05:48-6# 
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I: [Tror du, at der er sikkerhed nok til, at man på tværs af landegrænser simpelthen kan stole 

på ... altså jeg tænker på, at hvis man går fra det ene Røde Kors i ... jeg ved ikke lige .. 

Ukraine eller ...] #01:06:01-0# 

 

B: Røde Kors har været ude at snakke med de her flygtninge, og vi har også været ude at 

snakke med nogle af dem, og der helt klart en tillid til - da vi nævnte blockchain - så siger de 

nej, nej - Røde Kors stoler vi på.  #01:06:19-4# 

 

I: Så løsning er der potentiale til.  #01:06:20-6# 

 

B: Et af de scenarier, der er lidt mere relevant for KMD, det har vi identificeret. Vi prøver at 

finde ud af, hvordan vi får det skudt i gang.  #01:06:28-8# 

 

I: Men hele det her med at få taget imod flygtninge i Danmark og få dem registreret, og inden 

de får et cpr-nummer, hvordan håndterer vi, at få kompetencer afdækket og få dem i arbejde. 

Så der prøver vi, om vi kan lave et setup, hvor man på basis af en midlertidig identitet rent 

faktisk kan lave nogle løsninger. Kan man få en dialog med skattevæsenet omkring, at vi ved 

godt, at de ikke har fået et cpr-nummer endnu, men kunne man lave nogle lavpragmatiske 

løsninger og sige, at hvis de tjener under en eller anden beløbsgrænse, så laver vi nogle meget 

simple skatteregler, hvor i en isoleret løsning holder styr på, at denne her person er nu ude at 

arbejde med denne her virksomhed, og så tilbageholder vi den her procentdel skat. Så kan de 

stadigvæk komme ud på arbejdsmarkedet meget, meget tidligere - i stedet for at de skal sidde 

og vente i et eller andet asylcenter på, at de får et cpr-nummer. Så kunne vi få dem ud med 

det samme. Så behøver de kun at være her i få dage .... lige så snart vi har 

kompetenceafdækket, hvad det er de kan, og hvad de har af uddannelse og sådanne ting, så 

kunne vi begynde at tilbyde dem til virksomheder, der kunne være med i sådan en ordning, og 

så få dem ud på arbejdsmarkedet. Det burde jo være en giga interesse for - både i staten og 

kommunerne.  #01:07:33-1# 

 

I: Det er bare svært at få italesat de her agenda, for det kræver en ny måde at tænke på, og 

der er alle mulige lovgivninger, som man er nødt til at gå ind og "vride" for at finde ud, 

hvordan får vi styr på de her ting. Det er jo frygtelig uproduktivt, at de sidder og venter i så 

lang tid, nden de kommer i gang.  #01:07:51-0# 

 

B: [Synes du den generelle lovgivning er lagt op til, at vi kan udnytte de her blockchain ...? 

der kommer. Tror du, staten er klar til at forhandle på vores lovgivning?] #01:08:04-8# 
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I: Jeg tror vores politikere de er nok lige så teknologi-uvidende som den brede befolkning. Det 

byder, at de bliver nødt til at stole på nogle af de eksperter, som de så ....trækker ind.  

#01:08:25-8# 

 

B: Og det jo så det, at vi som it-branche og på tværs af uddannelsesinstitutioner og 

leverandører og andre jo sagtens kan byde ind og sige: Jamen, de der tværgående 

samarbejder de giver noget troværdighed, at vi som samlet flok kommer og siger, at det her 

kan noget, og vi tror på, at det kan, og vi har også nogle bud på, hvordan vi kan strikke 

tingene sammen. Det tror jeg kunne åbne op for, at politikkerne vågner lidt op.  #01:08:49-

5# 

 

I: [De kan jo godt være lidt en stopklods. Hvis ikke lovgivningen er klar til teknologien!] 

#01:08:57-9# 

 

B: Jeg tror, at Skat er længst fremme. - Nu har jeg været tæt på nogle af de katastrofer, der 

også har været der, og hele inddrivelsen - uden at vi skal gå i detaljer med den - den bundede 

jo nok ikke i mangel på teknologi, men måske snarere, at nogle data ikke var særligt gode. Så 

her er der klart basis for, at vi kan hjælpe og støtte hinanden og komme med nogle bud på, 

hvordan vi kan rette op på det.  #01:09:25-2# 

 

I: Den anden ting - Skat er også så store. De har lært lektien med de ting de gør nu. De er 

begyndt at sadle om. Det er en stor kollods, de skal have vendt. Men der er ingen tvivl om, at 

de har lært det.  #01:09:42-4# 

 

B: Politikkerne bør også kigge indadtil i de enkelte styrelser og ministerier, der er rundt 

omkring. Der er jo rigtig meget andet formynderi, de ligger under for. Altså, bare hvis man 

skal have noget prøvet af, så har vi jo udbudsreglerne. Det betyder, at s..? for hvad man kan 

sætte i søen, hvis man kun må bruge ½ mio. kr., uden at man skal gå i et udbud, som koster 

5 eller .. mio.at lave, så kan man bare ikke lave ret meget for ½ mio.  #01:10:13-4# 

 

I: Det kunne godt være, at man inde på Christiansborg måske blev enige om at afsætte nogle 

penge til sådanne forsøg og afprøve nogen af de her ting. Så kan det godt være, at de sætter 

er ministerium til at administrere det - eller Digitaliseringsstyrelsen - eller hvad ved jeg - fordi 

de er jo faktisk rigtig langt fremme på rigtig mange områder og vil gerne det her. Der byder 

branchen jo ind.  #01:10:33-3# 

 

B: Foraerne de er der. Men nogle gange mangler der måske også en eller anden politisk vilje til 
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at tå tingene til at ske. Og noget af det har altså også med penge at gøre.  #01:10:43-1# 

 

I: [Det må man jo nok desværre erkende - og det er jo nok størstedelen altid. #01:10:47-2# 

 

B: Super - jeg har ikke mere - har du? Nej.  #01:10:52-7# 

 

I: Har du mere?] #01:10:55-1# 

 

B: I velkomne til at komme tilbage med tillægsspørgsmål, når I kommer hjem.  #00:00:05-8# 
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Bilag 5 – Interview med Thomas Hjortkjær Petersen, Ernst & Young d. 15. oktober 

2018 

 

Sædvanlig indledning .....  #00:00:30-3# 

 

Spørgsmål 1 - Hvad er EY's forventninger til blockchain-teknologien? #00:00:25-4#  

 

Ja, det var et stort spørgsmål, må man sige. Et åbent, bredt spørgsmål.  

 

I forlængelse af det, vi lige har talt om, så forventer jeg, at der er en del af de traditionelle 

revisoropgaver, der falder bort. Det er traditionelle afstemningsarbejder osv. Det må alt andet 

lige blive mindre. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om.  #00:00:54-4# 

 

Når det så er sagt, tror jeg sådan set også, at blockchain kan være med til at skabe yderligere 

arbejde for revisorer. Fordi, det, som jeg tror, var opfattelsen til at starte med, det var, at en 

blockchain var ligesom én blockchain. Altså, det var ligesom en motorvej, det kørte på - og det 

var så det! Og det var jo fordi, noget af det, der startede det, det var de her kryptovalutaer, 

hvor du har bitcoin som en af de største, der blev clearet ind over denne her blockchain. Så er 

det selvfølgelig klart, hvis der var alt muligt, der blev koblet til den samme blockchain, så vil 

der alt andet lige blive mindre at lave for revisorer.  #00:01:39-4# 

 

Det, der er sandheden, det er, at blockchain er jo basalt set bare en teknologi, hvor du så 

enten kan lave den som åbne blockchains eller lukkede blockchains. Og hele det game, der 

kommer i at finde ud af, hvem der skal kobles på åbne, og hvem der skal være en del af 

lukkede blockchains, det er at være revisor for et selskab, hvor du så er en del af en lukket 

blockchain osv. Det kommer der rigtig, rigtig meget revisorarbejde i. Så bliver det noget andet 

revisorarbejde, fordi selve afstemningsdelen kommer formentlig til at give sig selv.  

#00:02:14-9# 

 

Men så kommer der en masse andre problemstillinger omkring - kan du sige - governance. Det 

kan være revisorerne kan få en opgave i at stå som blockchain manager, eller hvad ved jeg, 

og sidde og revidere tildeling af rettigheder og lave KYC checks for de virksomheder, der skal 

blive en del af denne her enten åbne eller lukkede blockchain.  #00:02:34-8# 

 

Så jeg tror: Afstemningsopgaver, ja, tror jeg helt klart, at de måske forsvinder. Men i et eller 

andet omfang, så overgår det til noget erklæringsarbejde for nogen, der sidder centralt i en 

blockchain, og siger: Det fungerer egentlig, det her. Og så går det over til at blive nogle andre 
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typer af opgaver.  #00:02:56-5# 

 

 #00:02:56-5# 

[Da vi havde interview med FSR, da var de helt klart inde på det her med, at revisorer det 

bliver it-revisorer nu. Du siger, at vi er ude i der, hvor alle de her helt små 

revisionsvirksomheder, hvor der har siddet en ældre partner, som har været statsaut. i 60 år - 

skulle jeg til at sige - men altså alle de her, de forsvinder? Det vil sige, hvis man ikke kan 

være med i teknologien, så faser man simpelthen helt ud?]  #00:03:20-1# 

 

Ja.  #00:03:21-7# 

 

[Det er også lidt det, vi har hørt, når vi har snakket med nogle af de andre, at det er it-vejen, 

man kommer til at gå nu, og hvis man ikke kan gå med den vej, så er man ikke med i gamet 

fremadrettet.] #00:03:28-4# 

 

Ja.  #00:03:30-1# 

 

[Så snakker vi jo rigtig meget om det her - det nævnte du jo også selv - at have en lukket 

kæde. Fordi kan vi komme ud i uafhængighedsproblemer? Hvis du nu er revisor for to, der 

sidder i den samme lukkede blockchain, hvad så? Er vi ude i noget uafhængighed, eller ...?] 

#00:03:50-9# 

 

Du kan sige, at det kommer lidt an på forretningsmodellen i virksomheden. Du kan 

sammenligne det med, hvis du tager pengeinstitutmarkedet i Danmark, så er de fleste 

pengeinstitutter - på nær lige Danske Bank og Nordea og enkelte andre - de er koblet op på en 

af de tre store datacentraler, der er: Bankdata, SDC eller BEC.  #00:04:15-4# 

 

Der kan du jo sige, at der sidder vi jo også i de store firmaer og er revisorer for Datacentralen 

samtidig med at vi så er revisorer nogle af de kunder, der så er i Datacentralen. Basalt set 

leverer Datacentralen jo lidt det samme. Det er jo sådan et væg-til-væg it-system, hvor du 

både får netbank, og du får økonomisystem, du får udlånssystem, du får billånssystem osv. Og 

det er der sådan set ikke nogen uafhængighedsproblemer i, medmindre selvfølgelig at det, du 

har lavet i Datacentralen, det er en masse it-udvikling.  #00:04:49-1# 

 

Så der hvor du kan få et uafhængighedsproblem, er selvfølgelig hvis du har været med til at 

bygge en lukket blockchain om, været med til at udvikle - lad os bare sige, det kan håndtere 

et skattemodul, det kan håndtere et sikkerhedsmodul, kollateralt - eller hvad ved jeg - og at 
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du lige pludselig bliver revisor for en virksomhed, hvor 90 % af de aktiviteter, der er i den 

virksomhed, basalt set er alt det, der sker i den blockchain. Så kan du få et 

uafhængighedsproblem.  #00:05:16-8# 

 

Men ved at sidde at være blockchain-rådgiver eller kontrollant for KYC eller nogle andre ting 

man kunne forestille sig. Udstede en 3402 på, at tingene de er i orden, og så gå ud og være 

revisor i de enkelte selskaber. Det tror jeg godt, man kan håndtere via 

sikkerhedsforanstaltninger.  #00:05:41-2# 

 

[Hvordan forholder I jer så til den nye teknologi - altså her i EY?]  #00:05:48-9# 

 

Vi går all in. Vi er en del af det game med at rådgive og så videre. Vi har rådgivet omkring 

kæmpe blockchain-projekter, bl.a. inden for shipping-markedet. Med AP Møller i spidsen er de 

ved at lave en blockchain, hvor hele det er fragtmarked kommer ind og bliver clearet via en 

blockchain. Det rådgivningsprojekt har vi været en del af. Et kæmpe projekt.  #00:06:24-9# 

 

Og noget, der også kan - om man så må sige - blive game changer for hele shipping-

markedet, og den måde som alle mulige brokere har været inde og prøve at få en del af det 

marked her, der kan en blockchain jo få den effekt, at du ligesom skipper hele brokerledet i de 

her forretningsmodeller.  #00:06:48-2# 

 

Det er også det, som bitcoins gør. Der kan du sige, en pengeoverførsel fra Danmark til Afrika 

eller ud til Kina, eller hvor det er, foregår jo via en masse internationale banker, som jo basalt 

set laver brokeraktiviteter for hinanden. Og der går blockchain'en jo ind og skipper hele 

brokerleddet. #00:07:08-3# 

 

[Vi ved i hvert fald, at IBM og Maersk, de er det helt store samtaleemne, når vi læser i 

avisartikler og sådan nogle ting. Det er jo helt klart dem, der er frontløbere nu. Men det har I 

været med til at rådgive omkring, kan jeg så næsten forstå. Det er jo spændende. Så kan man 

virkelig få lov til at arbejde mede det.  #00:07:27-6# 

 

Det indtryk vi havde var, at det var Deloitte, der var løbet i front med det her blockchain.] 

#00:07:34-6# 

 

De har været gode til at markedsføre det. Husk at spørge, hvilke projekter de har.  

#00:07:40-2# #00:07:47-5# 
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[Vi har faktisk et interview med Deloitte senere i dag. Så det skal vi huske at spørge om.]  

#00:07:50-6# 

 

Rasmus - ham har I snakket med?  #00:07:50-6# 

 

[Vi har snakket med en ph.d.-studerende ... småsnak i munden på hinanden..... #00:07:58-

9# 

 

Vi skulle faktisk hilse fra Rasmus.] #00:08:00-7# 

 

Rasmus er en god fyr, ingen tvivl om det.  #00:08:04-6# 

 

[Vi var ude til hans Grab'n Go.] #00:08:06-8# 

 

Deloitte har været dygtige til at italesætte det og komme med opdatering og på LinkedIn og 

alt muligt andet. Jeg tror, når du kigger på, hvad de har lavet af projekter og størrelse af dem 

osv., da tror jeg, at man vil finde ud af, at EY er længere fremme.  #00:08:25-0# 

 

[Er det med vilje, at EY ikke har markedsført sig med det?] #00:08:32-1# 

 

Nej, det tror jeg er sådan helt generelt. Hvis du ser på forskellen mellem PWC og Deloitte og 

EY, så er det en helt anden tilgang til marked, hvor vi i EY-regi bruger vores internationale 

netværk til, at man så må sige, ikke bare skyde med spredehagl, men gå meget målrettet 

efter de kunder, vi gerne vil arbejde med. Og så tager vi det face-to-face i stedet for at være i 

Børsen hver dag, eller lave store Grab'n Go-projekter. Det er bare en helt anden tilgang til det.   

#00:09:02-4#  

 

Og så har der været hele fusionen KPMG EY, der skete her for en 3-4 år siden. #00:09:14-3# 

 

[Det tror jeg, vi allesammen godt kan huske!  #00:09:14-3# 

 

Ja, der har sådan lige været et eller andet, hvor det gamle KPMG, der kom ind i EY osv. Vi 

skulle lige finde os selv. Så du kan sige, nu har vi fået ny CEO og er i gang med at tale ny 

strategi osv. Så det er da ikke utænkeligt, at inden for det næste års tid så vil man se lidt 

mere EY. Det er ikke helt utænkeligt.  #00:09:36-4# 

 

[En sidebemærkning til det der med AP Møller Maersk: Vi ved godt, at der er fortrolighed og 
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sådan noget, så det handler ikke decideret om projektet, men ved du, om der er nogen 

derude, man kan hive fat i?] #00:09:46-3# 

 

I AP Møller?  #00:09:50-3# 

 

[Vi har prøvet at ..???  om, hvem der var ansvarlig for det, men det har været svært at finde 

et navn.] #00:10:01-5# 

 

Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv været en del af det. Hovedparten af vores projekt er leveret 

ud af andre lande. I EY-regi arbejder vi meget globalt, så vi bygger rent faktisk kompetence-

centre op rundt omkring. Vi har tilfældigvis nogle blockchain-eksperter, der sidder her i 

København. Men ellers, hvis vi har projekter, så hiver de UK-folk eller nogle nede fra ... vi har 

et hold - sådan et digitaliseringshold nede i Madrid, hvor man også har et kompetence-center.  

#00:10:41-9# 

 

[Så vil jeg godt tillade mig at hoppe lidt i spørgsmålene, fordi det er faktisk et af vores 

spørgsmål længere nede, der er hvordan man forventer, at man kan påvirke medarbejderne til 

at få den rigtige uddannelse? Tror I på, at I kan uddanne jeres medarbejdere, kollegaer, den 

rigtige vej igennem, så man ikke bliver rendt over ende?  #00:11:04-1# 

 

Det er nok et holdningsspørgsmål, men vi har måske en fornemmelse af, at antallet af 

revisorer falder jo nok lidt, medmindre man kan komme ud og sælge andre ting - rådgive om 

andre områder - og der har vi jo et af vores kerneområder: Uddannelsesmæssigt føler vi ikke - 

i hvert fald os, der lige har læst på CBS og er i gang med det - at jo ikke har været noget 

udviklingsmæssigt og undervisningsmæssigt, der ligesom har kunnet gøre, at man kunne 

komme denne her vej og sikre os .?.. i den retning.  #00:11:32-9# 

 

Hvad er jeres holdning? Tror I på det? Kan I..?] #00:11:36-9# 

 

Ja, det mener jeg godt vi kan. I EY-regi gør vi det allerede. Nogle af de henvendelser, som jeg 

har fået, går egentlig på, at der er nogen, der siger: Jeg kan faktisk skidegodt lide at være 

revisor, ingen tvivl om det, men den traditionelle revisorvej - der er et eller andet der, der ikke 

klinger. Så vi har faktisk nogle løsninger herinde, hvor der er nogle, der arbejder som 

revisorer, men så har de så en eller anden form for et target på, at 30-40% af deres tid skal 

de så bruge i advice på at lave robotic-projekter eller noget andet. Fordi de siger ...øh .. Der er 

en .. nemlig den helt nye generation tror heller ikke på det der revisoragtige der i fremtiden 

helt så meget. Jo, det gør de, men du skal have det andet på.  #00:12:35-2# 
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Så det der med, at du får sådan en advisory-tilgang til det, hvor du også er med i nogle 

rådgivningsprojekter og nogle udviklingsprojekter og sådan noget, det kan de godt se en fordel 

i. Og det er sådan set egentlig meget spændende. Du sidder med unge folk, der siger: Jeg tror 

på revisor-casen, men jeg skal kun bruge 50% af min tid på at være traditionel revisor.  

#00:12:45-5# 

 

Og det, der egentlig var meget skægt - jeg har selv været ude at byde på en kunde, hvor du 

kan sige, at de kunder, vi havde inden for deres aktivitetsområde som revisionskunder, de var 

faktisk sådan lidt .. altså det var lidt tyndt, ikke. Det var ikke sådan fordi man var stolt af det. 

Så derfor havde vi selvfølgelig også listet alle vores rådgivningsopgaver op. Og det, der 

egentlig var meget skægt ved det her revisionsudvalg, det var, at de sagde: Jamen den 

sammensætning så de sådan set kun som positiv, fordi de opfattede egentlig, at den value, vi 

kunne komme ind og skabe hos dem, den var større ved, at vi havde været en del af en masse 

rådgivningsprojekter inden for deres område, contra hvis vi bare havde været revisorer hos en 

masse af deres konkurrenter, eller kollegaer i branchen, eller hvad vi vil kalde det for.  

#00:13:40-6# 

 

Det tror jeg aldrig nogensinde, hvis du går 5 eller 10 år tilbage, at der var nogen i en 

bestyrelse, der ville have den tilgang.  #00:13:50-7# 

 

Kombinationen af det at have et revisionsfirma samtidig med, at du har en stærk advisory 

funktion, der deltager som en del af de her projekter, og du så internt, om jeg så må sige, 

bliver connected, det tror jeg bliver fremtidens revisor.  #00:14:08-1# 

 

[Men synes I, der er uddannelse nok ude fra? Altså  cand.merc.aud.er og sådan nogle ting. Vi 

ved, at der er et valgfag nu, der er kommet. Efter at vi er færdige med vores valgfag, så er 

der kommet et valgfag på CBS, som tilbyder det. Og det er kun på CBS. Det er ikke på 

Syddansk Universitet. Kan de nå at være med? Det er nok også fordi, der heller ikke er nok til 

at undervise i fremtiden i forhold til, hvad man forventer der kommer til at ske.] #00:14:19-

2# 

 

Jeg tror såmænd nok der vil være rigelige til at undervise. Det er jo egentlig bare et spørgsmål 

om at rekruttere nogle andre profiler til at undervise.  #00:14:47-0# 

 

Jeg tror mere det er et spørgsmål om, at dem, der sidder og planlægger det, at de ligesom 

også skulle begynde at se et andet mindset på det.  #00:14:58-8# 
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Jeg har også været en del af undervisningen for dem, der læser til autoriseret revisor. Jeg tror 

jeg har været en del af det i små 10 år tror jeg nok. Hvis man sådan lige tænker lidt over det, 

så tror jeg ikke, at materialet har udviklet sig i de 10 år. Det kan godt være, at når man 

underviser i skat, at man lige har rettet "nu er skatteprocenten 22 i stedet for 25" og sådan 

noget.  #00:15:29-6# 

 

Der er ikke kommet nogle af de her nye ting ind. Det er der faktisk ikke.  #00:15:35-3# 

 

[Er I bange for, at de nye, der kommer, de har ikke erfaring nok? Altså på teknologi og 

udvikling, når de kommer. Tror I det bliver et issue, eller kan I godt indhente det selv internt?] 

#00:15:47-2# 

 

Jeg tror godt vi kan indhente det. Vi er faktisk ved at lave en løsning nu med en, som skal 

splitansættes som revisor, og så har han et ønske om robotics. Og der har vi et samarbejde 

med dem, der nok er de bedste robotic-leverandører i verden. Dem har vi et samarbejde med. 

Hvor de ligesom bevæger den der meget tekniske sublime indenfor det, men de kan ikke tale 

med nogen mennesker. Vi er sådan ude og sælge projekterne for dem, være projektledere og 

alle de der ting. Og så lige så snart der kommer noget teknisk og noget, der skal kodes og 

sådan noget, så sidder de inde i et lukket rum og laver de ting der.  #00:16:35-0# 

 

Da laver vi det, at de har sådan et, om man så må sige, uddannelsesforløb hos dem selv - dem 

vi samarbejder med - og sådan en profil som ham her, han bliver sendt ned, og så får han et 

forløb på 3 x 1 uge eller sådan noget samtidig nede i Holland, samtidig med at han så kommer 

med på projekterne og får mesterlære på projekterne. Han får så en meget stejl 

indlæringskurve på det hele.  #00:17:08-4# 

 

Jeg tror godt, vi selv kan være med, men det er jo ikke ensbetydende med .... En ting er, hvad 

vi gør internt herhjemme, en anden ting er, hvad FSR burde gør for revisorerne generelt for at 

sikre, at der er noget fremtid i det.  #00:17:23-6# 

 

[Jeg kunne godt frygte - nu sidder jeg jo selv i et mindre revisionshus - at det bliver de 4 

store, der nok skal sikre sig fremtiden. Vi andre, vi bliver stille og roligt opkøbt, kan vi jo godt 

sige, af de store 4. Fordi der vil ikke være noget internt, fordi FSR lige nu jo rent faktisk ikke 

har så meget, og Revisorgruppen Danmark har jo heller ikke noget. Det er jo her alle de små, 

vi sidder. Så vi bliver også rendt over ende, hvis der ikke kommer noget nyt ude på 

uddannelserne.] #00:17:50-0# 



Page 189 of 330 

 

 

Ja, det er rigtigt. Meget af det der traditionelle arbejde, der ligger i, at der skal være et 

årsregnskab, det skal indberettes, der skal være noget skat osv. Og virksomhederne skal 

stadig generationsskiftes i fremtiden. Det der skal nok ...  #00:18:17-6# 

 

[Der skal nok være arbejde? Er det ikke det, du siger?] #00:18:17-6# 

 

Ja, det tror jeg nu nok. Jeg det mere er den traditionelle revisoropgave i, at nu skal man ud og 

stemme nogle debitorer af, og nu skal man ud og stemme en bank af, og nu skal man ud og 

stemme nogle kreditorer af osv. Det er mere det arbejde, der nok forsvinder - vil jeg tro.  

#00:18:39-2# 

 

[Hvornår tror I, at teknologien bliver et væsentlig område? Og kan vi nå at omstille os? Du 

siger jo selv, at EY jo allerede er i gang med at omstille sig, men ..øh.. .?] #00:18:51-0# 

 

Vi får ikke noget problem med det. Fordi jeg vil sige, at hvis der i morgen kom en kunde ind, 

om jeg så må sige, som hvor alle de aktiviteter, de havde, de fløjtede rundt i en blockchain, og 

vi fik bare at vide, at det stemmer sig selv af, og alt muligt andet, og I skal stille med et team, 

så ville vi have muligheden for at stille med et team. Måske ikke nødvendigvis nogen, der 

havde revisorbaggrund, men så nogen der havde erfaring fra de her projekter. Så det er jeg 

egentlig ikke så bange for. Det gør vi i forvejen. - Stiller, om jeg så må sige, med 

kompetencer. Enten som en fast del af teamet eller som sådan en, kan man sige, project 

audit, hvis der er et eller andet, der skal revideres. Det er jeg egentlig ikke så bange for. Men 

jeg tror, det kommer til at tage lang tid.  #00:19:45-1# 

 

[Lang tid? Du tror, at der kommer ikke nogen kunder lige løbende end ad døren med en 

blockchain-teknologi de næste ...?  #00:19:54-0# 

 

Hvis vi skulle slå på tappen sådan cirka tidshorisont, er vi over 10 år?] #00:19:57-7# 

 

Ja, det tror jeg. Jeg tror der om 5 år er mange kunder, der i et eller andet omfang bruger 

blockchain.  #00:20:08-6# 

 

I Deloitte-regi var jeg revisor for det, der hedder Coinify, som er den danske ???del op mod 

blockchain, og er nu rådgiver for dem på forskellige områder. Det er jo fint nok, at der foregår 

nogle pengeoverførselsaktiviteter osv. Og de har jo selvfølgelig også vækst mange af de her 

bitcoins.  #00:20:36-0# 
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Saxobank, som er er revisor for nu, har også taget bitcoins ind, og det vil sige, du kan trade 

bitcoins ind over Saxobank-platformen osv.  #00:20:42-5# 

 

Men når du kigger på, hvor stor en andel det trods alt er, så er det forsvindende lidt.  

#00:20:52-0# 

 

Det samme vil jeg tro, hvis man spurgte AP Møller og så siger: Okay, af alt det, der skal 

fragtes i verden, hvor stor en del af det her bliver så clearet ind over blockchain? Det vil jeg 

også tro, var en forsvindende lille andel af det, og stadigvæk er det om 5 år. Det vil jeg tro.  

#00:21:09-8# 

 

Det vil sige, det der med at forestille sig, at der er en eller anden virksomhed, som, hvor alt 

det, de laver, det fløjter bare ind over en blockchain. Og forestille sig, at så kommer du ud til 

en eller anden maskine, og så siger: Det hele det er clear, og du kan egentlig bare stole på 

regnskabet. Der tror jeg, der går et stykke tid endnu.  #00:21:33-6# 

 

[Der vil også altid være nogle skønsmæssige vurderinger, hvor der forhåbentlig skal en revisor 

ind over.] #00:21:39-1# 

 

Ja, du kan nok godt forestille dig nogle virksomheder, hvor der ikke var så meget skøn inde. 

Men så bliver det sådan noget brokeragtigt noget. Og alt andet lige, bliver der også mindre af 

det.  #00:21:50-0# 

 

[Vi ved jo, at Erhvervsstyrelsen de arbejder på at lave denne her elektroniske indberetning. 

Altså hvor de helt små mikrovirksomheder jo rent faktisk kan gå direkte uden om revisor 

indberette selv. Det er jo helt klart, at i de mindre regi - tror vi - at denne her revisor bliver 

overflødig. Men selvfølgelig vil der jo stadigvæk være nogle af de lidt mere specielle og større 

opgaver. Men der vil jo helt sikkert stadigvæk være en eller anden form for behov.] 

#00:22:17-5# 

 

Enig.  #00:22:19-1# 

 

[Jeg tror vi har snakket om 5'eren. Småsnak om, hvilke spørgsmål der er snakket om. 

#00:22:35-4# 

 

Hvad tror I vil være den største udfordring i revisionsbranchen i forhold til blockchain? Hvis der 
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er nogen.] #00:22:37-1# 

 

Ja, der er mange udfordringer. #00:22:55-4# 

 

Det, der er positivt ved en blockchain, det er jo sådan, at det gerne skulle skabe noget 

transparens. Jeg tror bare ikke, at det er det, der kommer til at ske.  #00:23:11-6# 

 

Det er jo også det, der viser sig ved de her bitcoins og alt muligt andet.  #00:23:15-9# 

 

Hvem er det, der står bag? Og hvad er det for nogle algoritmer, der ligger og kører de her 

ting. Det er svært at forstå. Og jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der 100% forstår det.  

#00:23:28-7# 

 

Så det vil sige, at det her med, at der ligger et eller andet, hvor du så kan gå ind på en 

hjemmeside og så sige, nå men der er alle de transaktioner her, det er sådan set fint nok. Men 

hvem er det, der sikrer, at der er noget sikkerhed rundt omkring det? Hvem er det, der sikrer, 

at det billede vi ser, at det er det rigtige? Er det transparent nok? Det kan være du ved det, 

hvis du ender med at blive revisor for en eller anden local blockchain, hvor du selv har, om jeg 

så må sige, overblikket over, hvem bliver inviteret ind? og hvad er det for transaktioner, vi 

hælder ind? Og det kan vi så se, at det kommer ind på den og den måde.  #00:24:12-8# 

 

Men for dem, der står uden for, tror jeg ikke det bliver så sønderligt transparent. #00:24:13-

7# 

 

[Kan man også frygte, at når man går ind i sådan et samarbejde, at hvis de laver sådan en 

lukket - man kan altid besvige, hvor man vil - men kunne man frygte, at der vil sidde nogle 

store spillere på markedet og simpelthen kunne lukke andre spillere ude?] #00:24:27-5# 

 

Ja, helt klart.  #00:24:30-0# 

 

[Der ville kunne komme noget monopollignende .. måske?] #00:24:36-4# 

 

Jah, og der kommer jo nok nogle regler omkring det, kan man sige. Men, ja, det er da også - 

hvor du laver en lukket blockchain og så siger, hvis du vil ind på det her marked (nu ved jeg 

ikke om AP Møller har de tanker - det har de nok ikke), men du kunne sagtens forestille dig og 

så sige, at den måde du bliver en del af det her game på som broker eller noget andet, der er 

tilkoblet denne her blockchain, og der skal du så lige lægge så meget, eller et eller andet andet 
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for det. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at der var nogen, der prøvede at bygge det op på 

den måde. Og så får det lidt den modsatte virkning.  #00:25:10-8# 

 

Så er der selvfølgelig hele cybercrime-afdelingen, at jo mere du lægger over på sådan noget 

her, jo mere er hacker-risikoen der også. Der er jo firmaer, der har det formål i verden at 

undersøge crime på blockchain, og de lever altså godt de her virksomheder. Så det vil sige, 

der sker rigtig meget criming.  #00:25:45-6# 

 

Altså, der er nogen, der hacker et bitcoin-depot, ikke også? Og så bliver det, om jeg så må 

sige, stjålet. Så siger man, at det er egentlig ikke til kredit, fordi det er ret nemt at spore, fordi 

du kan kun komme af med dine bitcoins ved at køre det ind over en blockchain.  #00:26:01-

5# 

 

Men det ændrer altså ikke ved, at der er et kæmpe opklaringsarbejde i det alligevel. Og når de 

der bitcoins de har fløjtet frem og tilbage tilpas mange gange, så begynder det alligevel at 

blive lidt tåget.  #00:26:07-9# 

 

[Så sikkerhedsmæssigt tror du ikke, at det bliver bedre, at det kommer over på blockchain? 

Eller der kommer bare nogle andre udfordringer?] #00:26:16-3# 

 

Jeg tror, der kommer nogle andre udfordringer.  #00:26:21-8# 

 

Det er lidt det samme som at sige: Jamen, sikkerhedsmæssigt bør det vel også være bedre, at 

vi har vores penge stående i banken. Og hvad er det, vi har, når vi har pengene stående i 

banken. Så har vi også et eller andet it-system til at håndtere, om man så må sige, nogle 

elektroniske penge, kontra at vi fysisk har dem liggende hjemme i kommoden. Er det egentlig 

bedre? Men det har i hvert fald også skabt nogle andre problematikker.  #00:26:53-8# 

 

I gamle dage så vi i westernfilmene, hvor di så gik og røvede de her banker, der lå, for at få 

fat i cash. I dag ser vi bare en masse cyber, hvor du så bygger et helt stort apparat op for at 

sikre den der it-teknologi. Det bliver fuldstændig det samme med de blockchains der. 

#00:27:12-1# 

 

[Vi ved jo også, at en af ulemperne ved blockchain er, at energimæssigt koster det jo rigtig 

meget. Og nu er Danmark jo fortaler for grøn energi. Kunne man forestille sig, at nogle af 

vores virksomheder måske ville gå den anden vej og sige, at det måske bliver for dyrt 

energimæssigt. Altså, vi ville miste denne her grønne cirkel om, at vi jo egentlig er supergode.  
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#00:27:37-1# 

 

Der er i hvert fald mange virksomheder, der går ind for sustainability og sådan noget. Nu 

kommer jeg jo fra Novo Science, og det er noget af det, vi vægter allerhøjst i vores årsrapport. 

Der kan man sige, da er det en udfordring, hvis man lige pludselig tager det ind, som koster 

rigtig dyrt miljømæssigt. Fordi, man sparer rimelig meget i forvejen for at nå, hvor man er i 

dag. En rapport, ikke? #00:27:59-6# 

 

Er det et issue, tror du?] #00:28:00-6# 

 

Det er et kæmpe issue. Fordi de der minor fee, de er helt abnorme. Og det, der er lidt af 

udfordringen, det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan knække koden på, hvordan du kan få 

det til at gå den anden vej. Fordi jo mere trafik der kommer på det her, jo mere skal 

algoritmerne stå og køre osv.  #00:28:26-4# 

 

[Og man skal have en stor datahukommelse, ikke? Fordi man skal jo hele tiden ...] 

#00:28:31-1# 

 

Kæmpemæssig. Alt skal jo være et lavkost game i denne her verden, og dvs. at så får du jo 

folk, der tilbyder de her ting ved bare at sætte 100 maskiner op, og så stor kulkraftværket lige 

ved siden af og leverer den strøm der. Og der er der ikke rigtig nogen, der tænker over.  

#00:28:56-2# 

 

Det er en kæmpeudfordring - og det er jeg helt enig i.  #00:29:04-5# 

 

Sådanne virksomheder som AP Møller eller Novo Science eller nogle andre, hvor man så siger: 

Nu er vi med på det hele nye. Nu kører der en blockchain, der ligesom sikrer alting. Det er 

mega smart og alt muligt andet. Så går der 1 år, og så skal du rapportere omkring dit 

energiregnskab. Og så siger du: Okay, det var alligevel lidt dyrt, de her minor fee, ikke. Hvad 

koster det af strøm? Det koster sådan ca. det samme som vores produktion. Det var måske 

ikke så smart. Så er det måske bedre at have en revisor siddende og stemme af. Det tror jeg 

bliver en kæmpe udfordring.  #00:29:35-7# 

 

[Jeg spurgte vores it-afdeling, om de havde overhovedet kigget på at bruge blockchain? Det 

har de ikke. Det var blankt - det arbejder vi overhovedet ikke med. Der var ikke nogen 

begrundelse.  #00:29:52-4# 
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Jeg kunne forestille mig, at det var nok en af overvejelserne.] #00:29:56-6# 

 

Det tror jeg sagtens. Og med rette er der kommet fokus på det. Det er sådan set kun fint nok.  

#00:30:04-4# 

 

[Nu har vi også i mange år haft fokus på global opvarmning og røn energi, og nu skal vi tage 

os lidt sammen, og bilerne forurener. Der er meget galt.] #00:30:15-7# 

 

Så nytter det ikke noget ...småsnak i munden på hinanden ...[et skridt frem og til bage.] 

#00:30:23-9# 

 

Lige præcis.  #00:30:26-1# 

 

Og så kan man sige, hvis vi tager fordelene: Fordelene ved transparens og fordelene ved, at 

du skal køre ting ind over en blockchain. Der plejer jeg nogle gange at bruge ejendommen 

som eksempel. Hvis man nu forestiller sig, at man lagde hele Danmarks, om man så må sige, 

matrikelsystem ind på en blockchain, så kunne du koble et skattemodul på det og så sige, at 

hvis man nu fandt en eller anden måde at beskatte ejendommene på - på det man ville politisk 

- så kan man sige: Jamen vi kan ikke rigtig handle en ejendom, uden at det ligesom skal 

cleares, og så sige, at du står som sælger, og jeg står som køber, og så ryger det ind over 

denne her blockchain.  #00:31:12-7# 

 

Hvis det ryger ind over en blockchain, jamen så har du tilkoblet et skattemodul, hvor du siger: 

Det koster 5% i skat. Så rimelig enkelt er det. Det blev clearet, at du købte den tilbage i 2005, 

nu er det så blevet clearet, at du har solgt den i 2018. Og forestiller man sig, at de to tal ?? så 

meget, og så har vi et skattemodul på blockchain, der sikrer, at jamen så er det bare 

automatisk indberettet, og så skal du betale så meget i skat.  #00:31:42-8# 

 

I stedet for, at alle skal sidde selv og opgøre en eller anden avance, og har vi egentlig de 

gamle anskaffelsessummer, og hvor er de henne, og dem havde vi så ikke alligevel. Man kan 

sige, at det der kan godt blive rigtig, rigtig smart med tiden.  #00:31:53-2# 

 

Det samme kunne man gøre med værdipapirer. Der er mange af de her CSD'er, altså 

Værdipapircentraler, som også kigger denne her teknologi og så siger: Jamen, hvis vi kobler 

værdipapirhandel, VPA-handel, ind over blockchain, så er det nemmeste i verden rent faktisk - 

eller var - at koble skattemoduler på og så sige, at den avance der er. Og så er det klart, at så 

kan det godt være, at vi skal indrette et skattesystem måske lidt mere enkelt, end det er i 
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dag. Men det er så spørgsmålet, om vi ikke godt kunne gøre det. #00:32:25-1# 

 

[Tror du regeringsmæssigt, at der er opbakning omkring brugen af blockchain? Altså denne 

her it-udvikling vi har. Er vores lovgivning og årsregnskabsloven og alle de her ting, er de med 

på ligesom at gøre en fordel af at bruge it-revision på en helt anden måde?] #00:32:46-3# 

 

Nej, jeg tror en politiker kan sagtens se - hvis vi lige holder det der stramme?? issue ..? - og 

så er det nu om dage - en uges tid, 14 dage - da er det i hvert fald det, der er i højsædet.  

#00:33:07-6# 

 

Men hvis der er nogen, der præsenterede sådan en fuld digitaliseret model for, at alt det, du 

har op mod det offentlige, om det så er skatter, eller om det er ejendomshandel, eller om det 

er værdipapirhandler. Alt det man skal bruge for at kunne taxfile eller for at kunne selvangive, 

det kører vi ind over de her systemer for at få en øget sikkerhed omkring det.  #00:33:33-1# 

 

Hvis blockchain kan løse det her udbytteissue, at der ikke er nogen der kan sidde og sende en 

manuel ansøgning ind, hvor man bare siger: Jamen prøv at se, politiker, det havde været 

stoppet, fordi i blockchain ville du slet ikke kunne have clearet det her, uden at de kunne vise 

den og den form for dokumentation. Jamen, så er der fuld opbakning omkring det.  

#00:33:50-1# 

 

Det at få det tilpasset i en årsregnskabslov i FSR og alt muligt andet, det ser jeg som en 

meget lille ting.  #00:33:58-0# 

 

[Det er nok ikke der, det bliver en udfordring.] #00:33:59-8# 

 

Nej, regnskabslovgivning, skattelovgivning osv. det må jo tilpasses efter den måde, du driver 

verden på. Det har regnskabslovgivningen også været meget god til. Den tilpasser sig de ting. 

Og indtil du får detaljerede standarder, så har du noget principbaseret i det at aflægge et 

regnskab, der så gør, hvad er egentlig intentionen i der her? Det må være det og det. Alright, 

så er det sådan, vi aflægger regnskabet. Så det er jeg ikke så bange for.  #00:34:28-6# 

 

Skattesystemet i det kan selvfølgelig være det. Fordi hvis man tænker rigtig stort der, så 

burde det jo ikke kun være Danmarks ejendomme. Så burde det være EU-ejendomme eller 

måske verdens ejendomme. Og så kan I godt høre, så taler vi hverken 10 eller 15 år. Fordi, 

det ville der aldrig nogensinde være nogen, der kunne blive enige om. I EU måske, kunne man 

blive enig om noget - måske! Med lidt god vilje. #00:35:07-8# 
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Der, hvor man måske kunne sætte skub i det her, var jo, hvis et land som Danmark blev 

foregangsland. Lad os bare tage ejendomme som et eksempel, og så kunne vise til resten af 

EU. Så, alle vores ejendomme, hele den matrikulering, der er i Danmark, den ligger på en 

blockchain.  #00:35:26-1# 

 

Hver evig eneste gang, du vil handle en ejendom i Danmark, så foregår det via et 

clearingssystem, der minder om blockchain. Om det så er åbent eller lukket, det kan jeg ikke 

helt gennemskue. Og så er det der. Vi har koblet det der skattemodul på, og så tror jeg nok, 

at der var mennesker fra hele EU, der ville komme og glo på det der og sige: Det er smart. 

#00:35:48-5# 

 

[Det ville vel også sikre utrolig meget historik. Altså det der med at finde de gamle 

anskaffelsessummer. Det er jo nok typisk problemet. Hvem solgte hvornår, og hvad gav vi for 

det, og hvad er der sket løbende.  #00:36:01-8# 

 

Beregningsmæssigt må denne her blockchain også kunne gøre rigtig meget selv. Der ville jo 

ikke være det store behov, at der skal være nogle andre, der skal sidde og pille i det.] 

#00:36:09-4# 

 

Nej, lige præcis.  #00:36:12-1# 

 

Og så er udfordringen, at i stedet for, at vi som revisorer skal ned på arkiverne og prøve at 

hjælpe med, hvad var egentlig de gamle anskaffelsessummer, så hele den historik den kræver 

strøm, ikke!  #00:36:20-1# 

 

Så er vi tilbage til .... [Hvad vil man så helst.] #00:36:27-0# 

 

[Der har været utrolig mange artikler, som også har beskrevet blockchain som 

revolutionerende på størrelse med internettet og sådan nogle ting. Synes I også det? Er vi der? 

Er det så revolutionerende som internettet?] #00:36:49-4# 

 

Jeg vil sige, hvis vi om 15 år står i en situation, hvor du - lad os nu bare sige, at alle 

ejendomme i EU er kommet over på en blockchain, al værdipapirhandel er kommet over på en 

blockchain, som gør, at der er nogle virksomheder, der reelt set via al det her clearing, og så 

lad os bare sige, at der så sidder en revisor centralt (nu ser vi det lidt som revisor) og er 

revisor for en lukket blockchain (skal vi kalde det det?) og kan give noget assurance ud til de 
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enkelte virksomheder, som egentlig bare gør, at al det her det er kørt ind over en blockchain, 

og derfor er det bare  pr. definition sikkert og med en meget, meget begrænset indsats, så 

kan du egentlig påtegne et regnskab. Hvis vi når dertil, så vil jeg sige, så er det 

revolutionerende. Det synes jeg, det er.  #00:37:56-2# 

 

Det, der så er det gode ved spørgsmålet, det er: Når vi så dertil? Og det kan jeg være i tvivl 

om. Det kan jeg være meget i tvivl om. Jeg tror det faktisk. At vi på et tidspunkt når derhen.  

#00:38:10-2# 

 

Om det bliver i min tid, ved jeg ikke. Og jeg er 40 og har vel 20 eller 25 år tilbage på 

arbejdsmarkedet.  #00:38:21-7# 

 

[Så det, vi hører, er, at tidshorisonten for jer den er meget lang.] #00:38:29-9# 

 

Ja, det tror jeg den er. Jeg tror, der kommer masser af de her, hvor man bruger det i et eller 

andet hjørne, og så kommer der noget internethandel, hvor man lige laver en lukket 

blockchain, hvor der er forskellige virksomheder, der kommer på. Og så, vupti, så stemmer 

det sig selv af osv. Sådan noget tror jeg, der kommer masser af.  #00:38:43-9# 

 

[De her små modulafstemninger og sådan nogle ting, det vil der komme noget af?] 

#00:38:47-1# 

 

Ja, det tror jeg, der kommer meget af. Men der, hvor man ligesom laver big bang og 

eksempelvis forestiller sig, at alle ejendomme kommer over på en blockchain osv., der tror 

jeg, der går lang tid.  #00:39:00-5# 

 

[Hvis vi kommer derhen! Det kunne man jo håbe på. Jeg synes, det lyder som en meget logisk 

tankegang, at man skulle have den derhen.] #00:39:10-1# 

 

Ja, det lyder som en logisk tankegang, og selv om vi sidder og tager, om jeg så må sige, 

brødet fra os selv som revisorer, så ud fra sådan et transparenshensyn og ud fra et hensyn 

om, at det skal være sværere at snyde, så lyder det jo også godt, at ting ligesom skal ind over 

noget clearing osv. centralt set. #00:39:40-8# 

 

Så er vi også ved at opbygge en eller anden form for overvågningssamfund. Det skaber så 

nogle helt andre problematikker.  #00:39:47-2# 
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[Ja, der har vi været - snakket om overvågningssamfund - det har også været oppe at vende 

mange gange. Der en helt anden modstand, ikke miljømæssigt, men en helt anden modstand 

sådan samfundsmæssigt. Det er der ikke mange, der er særligt glade for.] #00:39:58-9# 

 

Nej, præcis.  #00:40:00-5# 

 

[Jeg ved ikke, om du deltog på Revisordøgnet her for 1½ måneds tid siden.] #00:40:07-9# 

 

Nej. #00:40:07-9# 

 

[Der snakkede de også rigtig meget omkring det, fordi FSR har udgivet denne her teknologiske 

håndbog og sådan noget. Da er deres konklusion også, at vi skal omstille os nu som revisorer 

til at blive mere rådgivere, it, lidt af alting faktisk og knap så meget revisorer. Revisorer er 

bare vores grundkerne, men det er ikke der, vi ender. Og det er jo også det, som man hører 

hos EY. Det ved I jo også godt, at det er ikke der, vi ender.] #00:40:32-7# 

 

Nu er der selvfølgelig lidt forskel på, hvor man er i hierarkiet. Men min hverdag går heller ikke 

på noget som helst, der har med revision at gøre. Det går på rådgivning.  #00:40:43-6# 

 

[Det er ikke så tid, du sidder og skriver ..?..  bank ..?småsnak og grin oven i hinanden?] 

#00:40:44-4# 

 

Nogle gange skal der kvalitet til. Og selv ikke sådanne risici osv. er jeg heller ikke så meget 

ind over. Hele det der med at rådgive omkring nye forretningsmodeller og rådgive omkring, 

hvorvidt du så skal ind over noget finanstilsyn osv., rådgive omkring hvordan du skal 

samarbejde med andre parter, hvordan du skal etablere dig osv. Den del af det har jeg svært 

ved at se, at den skulle forsvinde. Fordi den er ikke særlig digital i forvejen.  #00:41:22-9# 

 

Så kan det godt være, at der kommer nogle mere håndfaste ting på og så sige: Hvis du så er 

en real estate virksomhed, eller om du er en bank, eller om du er privat handler, så kan det 

godt være, at der kommer nogle krav til, at det er sådan og sådan, du skal gøre. Men sådan er 

det jo også i dag.  #00:41:41-9# 

 

Lad os bare sige, hvis du vil være i transportbranchen, så er formentlig også nogle krav til, at 

det er sådan og sådan din lastbil skal være.  #00:41:56-3# 

 

Men så må du sætte dig ind i det og rådgive dine kunder omkring det og sige, at den løsning, 
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du kommer med, den går ikke, fordi du skal køre den ind over den der blockchain, når du er i 

den branche.  #00:42:08-3# 

 

Jeg tror ikke den del af det kommer til at være så meget. Så skal vi indrette vores revision på 

nogle andre måder.  #00:42:14-7# 

 

Vi skal også se det som en mulighed og så sige: Der kommer en masse rådgivning i 

forlængelse af det her. Der er også nogen, der skal være revisorer for der her. Så kan det 

være, det vil være nogle centrale opgaver i stedet for, at du sidder ude i de enkelte 

virksomheder.  #00:42:32-0# 

 

Da det selvfølgelig klart, at da er det også nemmere for mig at sidde som en del af Big Four og 

sige, at den del af det skal vi nok få vores fair share af. Det er nok svært at forestille sig, at de 

små revisionsfirmaer bliver revisor i en lukket blockchain, som Ejendomsstyrelsen har sat ned. 

Det udbud mener de nok ikke, vel?  #00:42:56-7# 

 

Jeg er ikke så bange for det. Men indiskutabelt, det vil rykke et eller andet.  #00:43:06-9# 

 

Hvis du går 20 år tilbage og så ser på al den automatik, al den digitalisering der er kommet, 

og så lige tænker over, er der blevet mindre at lave for revisorer og for alle mulige andre 

rådgivere? Nej, det er der i hvert fald ikke. Og det tror jeg fortsætter.  #00:43:30-7# 

 

[Så jeg tror godt jeg kan tillade mig at spørge: Du tror ikke, at revisorer bliver arbejdsløse lige 

foreløbig?] #00:43:37-8# 

 

Nej, det tror jeg ikke. #00:43:38-3# 

 

Tror du på, at antallet af ansatte bliver reduceret i fremtiden, eller kommer de bare til at lave 

noget andet?]  #00:43:45-9# 

 

Hm!  #00:43:51-4# 

 

[Er der den samme efterspørgsel, som der er nu? Kandidatstudierne er jo konsekvent 

propfyldte, når man læser på CBS og SDU. Har de et arbejde, når de bliver færdige?] 

#00:44:00-2# 

 

Hvis vi taler om dem, som sidder på bænken derinde nu, så har de.  #00:44:13-3# 
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Dem, der så sidder på bænken om 10 år, hvis det var det samme antal, som sidder i år. Det 

tror jeg altså. Det tror jeg. En anden profil og nogle andre arbejdsopgaver osv. Men jeg har 

svært ved at forestille mig, at der ikke vil være arbejde til dem.  #00:44:46-5# 

 

[Det var dejligt at høre. Så er vi ikke helt så bange.] #00:44:47-7# 

 

Al det der med mikrovirksomheder og klasse B-virksomheder osv., det er jo noget sjovt noget. 

Hvis jeg i min tid har set på, hvor det kræver mest at slutte et regnskab af, så er det lige 

præcis i den type virksomheder.  #00:45:05-5# 

 

Nogle af dem, som efterfølgende har fravalgt revisionen, og slet ikke bruger rådgivere osv. det 

er der, hvor du laver 40 eftervurderinger, før der overhovedet er et regnskab eller minder om 

en skat, der er rigtig.  #00:45:20-4# 

 

[Det er også dem, hvor der er mest oprydningsarbejde i bagefter. Når vi så kommer tilbage ..] 

#00:45:25-8# 

 

Derfor er det jo et sjovt koncept det her. Men altså, det er jo sådan de administrative lettelser, 

og selvfølgelig kan man også godt se og sige: Okay, så kommer den der virksomhed til at 

indberette noget, der er forkert enten tilsigtet eller utilsigtet. Så misser man som samfund 

300.000 i skat eller hvad det er.  #00:45:51-1# 

 

Og sidde og holde det op imod at sidde og kigge på de der store virksomheder i EU, som får 

bøder på trilliarder, trillioner. Det er selvfølgelig klart, vi er nødt til at prioritere indsatsen. Det 

gør vi også som revisorer med væsentlighedsniveauer. Og vi kigger heller ikke på andre 

tilgodehavender, hvis vi er bange for, at der er en fejl på 1.000 kr. der. Så er vi også videre på 

noget andet. Og sådan sidder myndighederne selvfølgelig også.  #00:46:12-8# 

 

[Vi ved jo også, at Erhvervsstyrelsen - et af de punkter, de vil arbejde på, er egen 

indberetning og sådan noget, det var omkring momsen. Det der med, at man hele tiden skulle 

sikre sig, at den løbende bogføring jo hele tiden ville være den rigtige momsafregning. Det vil 

blive meget sværere selv at gå ind og skrive, fordi du bliver nødt til at aflægge hele dit 

månedsregnskab faktisk for at kunne indberette moms. Det er jo klart, der vil Styrelsen og 

Skat for den sags skyld jo vinde rigtig meget - tror jeg - på momsdelen. Det var i hvert fald 

det, der var tanken, da Erhvervsstyrelsen startede med at skulle lave denne her automatiske 

indberetning. Nu må vi så se, hvad det bliver til. Det er jeg lidt spændt på.]  #00:46:57-3# 
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Gennem tiden har der jo været meget af det her med ... Der har også været mange debatter 

omkring det her med, hvor hurtigt skal du aflægge regnskab. Det her med, skal du stille krav 

om, at børsnoterede virksomheder aflægger kvartalsregnskaber f.eks. Er det egentlig godt, 

eller skaber det et for kortsigtet fokus? Og en del af debatterne har også været, jamen hvorfor 

skal virksomhederne ikke aflægge månedsregnskaber? Hvorfor skal man egentlig ikke bare 

have ..øh.. udvalgte interessenter have sådan en snabel ind i et system, hvor man egentlig 

forestillede sig, at man bare lige loggede ind i økonomisystemet og havde adgang til at se 

sådan en saldobalance f.eks. eller cashflow og så sige, nu er omsætningen så det. Hvorfor 

skulle du ikke bare have det på daglig basis f.eks.  #00:47:50-4# 

 

Det der med, at ville det ikke være dejligt for en kreditgiver og se det på daglig basis. Måske. 

Måske ikke. Når en ting er et kontrolelement, det forstår vi allesammen godt, at Skat ligesom 

har et kontrolelement i at sikre, at det er den rigtige moms osv., der bliver afregnet.  

#00:48:12-1# 

 

En anden ting er, at jo flere informationer, du stiller til rådighed, og jo mere hyppigt du gør 

det, jo mere vil dine interessenter måske også begynde at tænke kortsigtet.  #00:48:25-9# 

 

Nu er jeg jo meget i den finansielle sektor, hvor du har sådan noget som pensionskasser, som 

jo virkelig er langsigtede. De sidder og disponerer efter, at vi herinde skal på pension om 30 

år. Noget af det, de investerer i nu, er skove og ejendomme og alt muligt andet med et 30-40-

årigt, 50-årigt sigte, sådan at de kan udbetale vores pension i den 20-årige periode vi lever, 

når vi skal på pension. #00:48:54-7# 

 

Så er det sådan lige, virker det så fornuftigt, at vi hvert kvartal skal have en melding, om det 

så er gået op eller ned. Er det fornuftigt? Eller gør det bare os nervøse? Og så sige: Uha, nu er 

hele min pension væk! Om en måned: Det var da dejligt, nu er den oppe igen! Nu er den så 

nede! Eller burde vi egentlig bare måske en gang om året få nogle stille og rolige ting at vide 

og så sige: Ro på det er på vej - den rigtige vej.  #00:49:26-4# 

 

[Der er utrolig meget sæsonarbejde. Hvis man har haft et dårligt kvartal, fordi der bare ikke 

har været efterspørgsel i den periode og sådanne ting. Det påvirker jo også desværre i den 

negative retning hver gang. Jeg tænker lidt, tillidsmæssigt ville det være meget bedre mellem 

kreditorer og långivere og sådanne ting, forestiller jeg mig, at hvis man hele tiden kan følge 

med som finansrådgiver og så sige, okay, de holder egentlig, hvad de lovede, da vi sad på 

mødet der for 4 måneder siden. Vi behøver ikke at vente til næste år for at se, hvordan 



Page 202 of 330 

 

regnskabet ligesom af.?..] #00:50:04-7# 

 

Enig. #00:50:07-4# 

 

[Jeg kunne forestille mig, det vil give noget tillid, og jeg kunne forestille mig, at i et 

lånemæssigt forhold ville det nok være optimalt. Der er helt sikkert også nogle, der ville få 

smækket kassen i, men ...] #00:50:18-3# 

 

Enig, man der kan du jo også sige, at som långiver eller som kreditor har du også lidt samme 

interesse. Da har du det der kontrolgen. Ligesom myndighederne har det med, at det er den 

rigtige moms, der kommer ind, det er den rigtige skat, der kommer ind. Der kan du sige, 

ligesom en bank har udbetalt et lån, så har de også et kontrolgen og så sige, nu vil vi godt 

kontrollere, at det er på vej det rigtige sted hen. Fordi jo før jo bedre du kan få informationer 

omkring, at det er på vej nedad, der vil banken jo gerne gå ind og påvirke og så se, om der er 

noget, vi kan gøre for at vende udviklingen for at beskytte deres lån.  #00:50:53-9# 

 

[Præcis. Jeg tror, der kunne komme mange gode ting ud af det - med det her ..??.tidsoverblik, 

som man forhåbentlig kunne lave med blockchain. Nu må vi se. Jeg tror ikke, vi har flere 

spørgsmål Jo, nr. 8. #00:51:20-5# 

 

Hvordan kan vi sikre, at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle formål? Vi har vendt det lidt. 

Er det via brug, at revisor kommer med og sikrer sig, at det ....?] #00:51:36-9# 

 

Revisorer skal ind og have en verifikationsrolle i det her. Fordi du kan sige, at det der er lidt af 

udfordringen i det her, det bliver jo ikke bedre end det svageste led. Så det vil sige, hvis du 

forestillede dig en eller anden lukket blockchain - altså det er ikke fordi jeg teknisk er helt med 

på, hvordan vi lige skal ud i alle ender og kanter - men jeg forestiller jo lidt, at hvis du er i en 

lukket blockchain, så skal du give nogen nogle adgange og rettigheder, om man så må sige. 

Om det så er et depot, de skal have, eller om det er en adgang til at kunne sende nogle 

informationer ind til at kunne købe og sælge, eller cleare, eller hvad det nu er. Og der kan du 

sige, at lige så snart det begynder at åbne op, altså det vil sige, alle de 10 virksomheder, der 

så er en del af denne her lukkede blockchain, de åbner jo i et eller andet omfang op for, at 

nogle af deres systemer kan tale sammen om denne her clearing, og at de andre systemer 

også gør det. Og der er du vel ikke bedre end det svageste led. #00:52:48-8# 

 

[Nej, for hvis der er noget usikkerhed i it'en hos en af virksomhederne, der er med i denne her 

kæde, så er det jo et svagt punkt, at man kan komme ind derfra.] #00:53:00-2# 
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Præcis.  #00:53:01-8# 

 

[Det, vi har hørt, er også, at når man laver det her samarbejde, så skal man måske også lave 

et samarbejde, hvor man så siger, at hvis nu 80% er nervøse for, at den ene procent, der 

deltager i den her, skal de så have mulighed for at skubbe dem ud, så vi ligesom kan sikre os, 

at den lukkede kreds ikke bliver angrebet af ukendte bagmænd og kriminelle formål og sådan 

nogle ting?] #00:53:20-9# 

 

Ja, netop.  #00:53:23-4# 

 

[Ja, fordi der bliver jo nødt til at være noget demokratisk afstemning. Hvis der er en, der 

begynder at frygte for den ene deltager.] #00:53:31-7# 

 

Der er vi så tilbage til det her med monopollignende tilstande. Så sidder der nogle store der og 

siger: Vi er dybt nervøse over for de små spillere der. Okay, er det på grund af sikkerhed, eller 

er det på grund af at I ikke også vil beskytte jeres marked?  Så kommer der en masse 

diskussioner der.  

 #00:53:47-0# 

 

Hele den der verifikationsting, den tror jeg bliver stor.  #00:53:57-9# 

 

[Og det er der, revisor skal ind og rådgive.?] #00:54:06-1# 

 

Man kan faktisk også forestille sig, at der var andre virksomheder, som ville gå ind. Altså, der 

er jo virksomheder i dag, der tilbyder sådan nogle forskellige former for wreckcheck-løsninger, 

hvor eksempelvis en bank kan outsource deres AML, KYC dokumentation osv. Hvor man kan 

sige, at det kunne man også forestille sig med det her, at der var nogle forskellige firmaer, der 

gik ind og sagde, at det der kan vi være en del af at blåstemple. Fordi for it-sikkerhed findes 

der jo mange virksomheder, som udsteder forskellige former for sandwich??  #00:54:43-0# 

 

[Så vi skal ud og have en ny erklæring i morgen, kan jeg høre?] #00:54:47-5# 

 

Jah, altså, det der jo er ved revisorer, det er, at revision udfører vi jo på grund af, at det er 

lovpligtigt. Og det vil sige, det her kræve jo i så fald, at der er nogen, der tager beslutning om, 

at når der er nogle virksomheder, der går i samarbejde om sådan et blockchain-forløb, så 

kræver det så en lovpligtig erklæring. #00:55:13-3# 



Page 204 of 330 

 

 

[Det kunne man jo godt forestille sig.] #00:55:15-4# 

 

Det kunne man sagtens forestille sig.  #00:55:16-7# 

 

[Så er det der med, at revisorerne skal ind og byde til.] #00:55:25-5# 

 

Det kunne eksempelvis være finansielle virksomheder. Sådan er det også i dag, kan man sige. 

Hvis en finansiel virksomhed outsourcer deres it, hvilket de eksempelvis jo gør til de her 

datacentraler, som vi talte om indledningsvis, jamen så kræver man også der, at de enkelte 

pengeinstitutter får en erklæring fra denne her outsourcing. Så det er egentlig Finanstilsynet, 

der går ind og siger: Lige så snart det er en finansiel virksomhed, der gør det, så skal man 

have en erklæring.  #00:55:51-7# 

 

[Så der skal vi igennem regeringen ind og sige, så skal vi have noget proppet ovenpå.] 

#00:55:57-2# 

 

Ja. Ellers skal vi selvfølgelig være proaktive og gå ud og tilbyde det her selv og italesætte, 

hvorfor der er nogen, der har - om jeg så må sige - glæde af at få de her erklæringer. Det er 

jo også sådan lidt gammeldags at sidde og vente på, at der kommer nok noget lovgivning på 

det her. For hvis der ikke gør, så er vi ikke klar til at tage imod. Så der skal vi formentlig også 

være proaktive på det.  #00:56:25-2# 

 

[Nu har jeg ikke mere. Har du noget, du vil tilføje?] #00:56:31-4# 

 

Nej, jeg tror vi har været meget godt rundt i billedet.  #00:56:36-6# 

 

[Så vil vi sige tak.] #00:56:40-1# 

 

Selv tak.  #00:56:40-1# 
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Bilag 6 – Jonas Sveistrup Søgaard, Deloitte d. 15. oktober 2018 

 

I: Småsnak ... 

 

[I: Hvis vi bruger nogle af dine direkte udtalelser, så vender vi det lige med dig først, så vi 

ikke får skrevet et eller andet, du mener, du ikke har sagt. - Det skal du ikke være bange for.  

#00:00:15-7# 

 

B: Nåede du at få læst vores spørgsmål, eller vil du lige ... ] #00:00:21-6# 

 

I: Jeg har lige skimmet dem, men lad os bare tage dem.  #00:00:29-3# 

 

I: Sådan som vi fordeler det: Camilla er hende, der primært skriver, fordid hun skriver 

hurtigst, og jeg snakker mest.] #00:00:35-7# 

 

B: Det er jo en god fordeling.  #00:00:51-1# 

 

... lidt småsnak ... #00:00:59-3# 

 

I:  #00:00:59-4# 

 

Spørgsmål 1: Hvad er Deloittes holdning - Er det Deloittes holdning, vi går efter i dag?] 

#00:01:07-0# 

 

B: Jeg ved ikke, om det er Deloittes holdning. Jeg tror - branchens holdning generelt er jo, at i 

hvert fald i en revisionskontest, så kommer den til at flytte rigtig meget. Jeg tror ikke, man er i 

tvivl om, at det kommer til at flytte, jeg tror man er i tvivl om, hvornår og hvordan.  

#00:01:25-6# 

 

I: Man kan sige, at hvis man klassisk ser på, hvad er det, en revisors opgave er, hvis det er 

udelukkende at konsolidere transaktionen og tage stikprøve og kontrollere fejl,, så er der ikke 

nogen tvivl om, at blockchain teknologien tilbyder en transparens - og ende i denne her 

validering, som man ikke på samme måde har kunnet med andre ting. I hvert fald ikke i så 

stort omfang. Så kan man sige: Hvornår kommer det her til at ske? Det er et rigtig godt 

spørgsmål. Og jeg tror også - det er også derfor Deloitte i hvert fald har valgt at investere ret 

massivt både globalt - men noget så lavpraktisk som min p.hd. - i at sige, hvad er det 
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egentlig, at det her betyder. Det jeg tror, vi finder ud af, det er jo, at - som også jeg sagde før 

- det kommer helt sikkert til at betyde noget for revisors rolle. 

 

B: Men den digitalisering, der i forvejen er i gang, den flytter også på revisors rolle. Så i 

forhold til, hvornår er det, revisionen sker, da tror jeg, det kommer til at flytte længere - altså 

tidligere i kæden - altså at man reviderer det system eller de områder - altså skaber det ikke 

kontrolsystemer eller hvad man vælger at kalde det - inden at transaktionen faktisk sker i 

forhold til at være sådan lidt ... at komme bagefter. Så i stedet for at være respektive bliver 

man måske prosektiv i forhold til at sige: Hvordan er det vi designer processer, der gør, at når 

vi så fanger den transaktion, så er den okay. Så er det ikke det, vi koncentrere os om, og så 

bliver det mere sådan - altså tidligere i værdikæden, man som revisor skal forholde sig til.  

#00:03:23-2# 

 

B: Det giver blockchain mulighed for. Men det kan man også gøre med andre ting. Nu har jeg 

før arbejdet med rpa'er - altså robotics - og også været ansvarlig for det ude i TDC. Det er jo 

bare én måde at gøre det på.  #00:03:41-6# 

 

I: Så er der nogle andre måder. Og blockchain er nok den mest sofistikerede måde, og man 

kan sige, hvor rpa typisk er sådan en enkelt kommerciel? innovation, der bare bygger ovenpå 

et eller andet, hvor vi i forvejen har det der skod app-system? og skod-Excel-proces, som vi 

har. Men nu gør vi noget, der er radikalt anderledes og vil ligesom prøve at skabe det fra 

bunden.  #00:04:02-7# 

 

B: [Det, du siger, det er, at du tror i hvert fald at revision bliver mere realtids-fokuseret. Vi 

kommer ikke til at kigge så meget bagud, som man jo gør lige nu. Der det jo altid historiske 

data, vi sidder og handler med.] #00:04:16-2# 

 

I: Må jeg vise dig en slide - (den er faktisk fra Mandag Morgen, så I kan gå ind og finde den 

derinde) - hvor vi prøver at holde de to paradigmaer op imod hinanden.  #00:04:36-1# 

 

B: Lige præcis den pointe med i stedet for at være bagudskuende, så prøve at være i hvert 

fald realtidsskuende - ikke nødvendigvis fremadskuende, men realtidsskuende.  #00:04:48-8# 

 

I: Det her er rapporteringsparadigmerne, men man kan sige, at under det er der også finansiel 

rapportering?, men der er jo nogen, der ligesom har revidereret dem. Så man kan sige, i 

stedet for at have enkeltstående øjebliksbilleder, så kan vi få realtidsdata. I stedet for at få 

enkeltstående inspektioner, kan vi få løbende indsigt. I stedet for tilbageskuen kan vi få 
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straks-indsigt, eller i hvert fald jo måske også forudsige en lille smule. I stedet for stikprøven 

kan vi få alle transaktioner i stedet for.  #00:05:31-1# 

 

B: Jeg ved ikke, hvor meget I går ind i det?  #00:05:35-5# 

 

I: Men det kan også være, at vi har muligheden for at ændre regnskabspraksis. I stedet for, at 

vi har en formueorienteret regnskabspraksis, kan vi gå mod en mere transaktionsbaseret .. 

eller i hvert fald graden af ... man kan sige, at hvis antagelsen er, at vi stoler mere på 

transaktionen og ikke bruger tid på det. Der er en store del af den formue ... altså grunden 

til ..så vidt jeg har forstået ...  jeg er ikke revisor ... så det kan være I kan hjælpe mig her, 

men det her med den formue, det er jo igen, vi værdifastsætter et eller andet aktiv, en 

virksomhed, og så har vi en forventning til fremtiden.  #00:06:12-6# 

 

B: Hvorimod, hvis vi kan gøre det lidt mere nøgterne - fordi nogle af de her ... det er jo 

egentlig mange gange de her, der går galt - den forventning til fremtiden, der går galt, og så 

belåner vi et eller andet aktiv med et eller andet, eller vi giver et signal ude i markedet til 

nogle investorer, hvor denne her forventning ikke rigtig passer.  #00:06:32-3# 

 

I: Hvis vi måske kan flytte os en lille smule mere herover af og til, at de her transaktioner, 

dem stoler vi så meget på, så det kan der i hvert fald ikke pilles ved. Så skal der jo nok bygges 

en eller andet værdiansættelse op på toppen. Men vi ved i hvert fald, at bunden den er 

fuldstændig solgt.  #00:06:46-4# 

 

B: Det er ret interessant, for der sker sådan nogle .. hvad hedder det ...Ivers og alle de der 

regnskabspraksis, de er jo herovre i øjeblikket. Det er vi jo bare de facto enige om, at sådan er 

det. Hvorfor?  #00:07:03-9# 

 

I: Og så er der også omkring kommunikation. Hvis I nu - du er controller, du ved, at det her 

med - i hvert hvis man tager sådan en procure-to-pay proces - det er jo en lorteproces i 

virkeligheden - fordi der sidder nogle herover i deres lille SILO og hamrer derudaf, og så sidder 

der nogle herovre i den anden SILO, som egentlig skal modtage en faktura eller ordre, eller 

hvad det måtte være. Men der er ikke noget link imellem de her to. Og man kan sagtens være 

compliant indenfor den ene side og for den anden og optimere sin egen lille biks. Men i 

virkeligheden - der hvor alt det rod er, det er i midten. Når man sender en ordre ud i 

intetheden, så antager man, at den bliver bare grebet af den modsatte. Så siger man: Okay, 

jeg griber denne her ordre - hvad skal jeg så med den - og jeg satser, at det er grønne stole, 

jeg skal sende. Så sender jeg mine grønne stole og en faktura. Som regel så er det ikke lige 



Page 208 of 330 

 

det, jeg har bestilt. Det der med, at der eksisterer en mulighed for, at vi kan have 

flervejskommunikation i stedet for, at det bare er fra den ene vej, og så satser man på, at det 

er rigtigt. Og når jeg taler med de her or...nal? finance, så siger de, hvis vi nu kunne blive 

bare lidt enige om, hvad det var oppe i toppen, så vi ikke havde alt det bøvl med kreditnota og 

alt muligt bagefter. Det er "dødens pølse".  #00:08:24-3# 

 

B: [Det er også "dødens pølse" at revidere kreditnotaer.]  #00:08:27-5# 

 

I: Ja, det er ikke værdiskabende for nogen.  #00:08:34-1# 

 

B: Så er der selvfølgelig den sidste, som også er enorm vigtig også fra et myndigheds 

perspektiv, det er det her med svig. Der er simpelthen enormt meget.  #00:08:45-2# 

 

I: [Den kunne styrelsen godt lige haft brugt.  #00:08:44-9# 

 

B:Du har en slide der.] #00:08:53-6# 

 

I: Ja, det er fra en rapport, vi har lavet til en offentlig styrelse.  #00:08:54-1# 

 

B: [Så det er ikke noget, vi kan komme og kopiere?] #00:08:55-6# 

 

I: Jeg skal lige finde ud af det. I kan finde et udklip af den der.  #00:09:05-9# 

 

B: Jeg tror godt... Vi har afleveret denne her rapport. Det er en rapport til Erhvervsstyrelsen. 

Så meget må jeg godt sige.  #00:09:16-4# 

 

I: Men jeg kan lige undersøge om, I må få den, fordi jeg synes, den her taler meget godt ind i, 

hvad er det for en strømning, der sker. Det har vi i hvert fald prøvet ligesom ... #00:09:26-7# 

 

B: [Du må rigtig gerne undersøge det. Og hvis vi må bruge den, så send den til os. 

#00:09:31-6# 

 

I: Vi får rigtig glæde af den i vores opgave.] #00:09:37-6# 

 

B: Det var i hvert fald lige lidt nemmere lige at tale ind til den der del.  #00:09:41-5# 

 

I: [Hvordan forholder I jer så? Nu ved vi, at Deloitte de gør jo ret meget - det siger du jo også 
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selv.  #00:09:48-0# 

 

B: Vi forstod på Rasmus er meget positiv overfor blockchain.  #00:09:51-7# 

 

I: ... er arbejdsløse om 5 år.] #00:09:57-4# 

 

B: Man kan sige globalt set, at Deloitte mellem de 4 store har en ledende position. Det tror jeg 

også, hvis I spørger de andre, så har Deloitte det - det er ikke kun vores egen opfattelse. 

#00:10:10-1# 

 

I: Men det er fordi, man har investeret - jeg tror man startede for 5 år siden med at lave et 

globalt program.  #00:10:19-2# 

 

B: [Det var det, I viste på jeres .... eller hvad?] #00:10:21-5# 

 

B: [Med de der ordrer. -  Nej, det var mere proces. - Nå, ja!] #00:10:35-3# 

 

Men hele initiativet har vi haft lavet - jeg mener det er 5 år siden, det startede. Da var det jo 

stadigvæk blockchain og hårdt koblet til bitcoin og hårdt koblet til drug money.  #00:10:48-1# 

 

I: I Deloitte har man det, der hedder en "common storefront" Det betyder på tværs af den 

globale organisation - hvad er det så for nogle ydelser man har. Der er man bl.a.  på 

assuranceområdet begyndt af have en blockchain assurance offering. Men sådan helt 

lavpraktisk: Hvad betyder det? Det betyder - igen tilbage til min pointe om, at man revisionen, 

kontrollen, flytter sig op i kæden. Det er tidligere og ikke så meget på transaktionsniveauet, at 

man forholder sig til det. Man siger, okay, hvordan er det vi giver assurance til det her 

blockchain-system, så at Deloitte kan gå hen og sætte stemplet på, at - man kan sige, at det 

er også lidt a la en it-revision af, at vi siger, de her udbetaler de rigtige ting - de her beregner 

de rigtige ting.  #00:12:03-8# 

 

B: De her smart contracts, de lægger ovenpå, de gør det rigtigt. Eller de gør i hvert fald det, 

der er hensigten. Så på den måde forholder vi os til, at vi godt ved, at revisionen er døende. 

Altså den klassiske erklæringsopgave og de der ting - jeg er ikke revisor - men når vi 

snakker ..?... det er trods alt stadigvæk den opfattelse. Jeg tror den store forskel, det er 

hvornår og i hvor høj grad. Fordi det bliver jo ikke 100 % - det tror jeg ikke på. Jeg ved ikke, 

om Rasmus nævnte de her .. der er noget med K nede i Holland ?? #00:12:27-0# 
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I: [Det var noget med 214  - fordi det var 214 revisorer, der var valgt til at sidde med der 

her.] #00:12:28-0# 

 

Jeg synes bare, at der viser også, at branchen som sådan har behov ... altså nu underviser jeg 

også i forretningsledelse, så kan man kan man jo ikke andet end blive sådan lidt "med 

hænderne heroppe!"  #00:12:36-7# #00:12:37-3# 

 

B: Men, det der med, at der behov for et mindset skift. Hvis man ikke prøver at fremprovokere 

det, så bliver man over tid kørt over. Det tror jeg.  #00:12:53-1# 

 

I: Det er ikke kun for revisionsbranchen. Det er advokaterne. Det er alle brancher, der har 

været udsat for i større eller mindre grad at digitalisere. Nu går det hurtigere. Og i og med at 

det er en netværksteknologi, så kommer man til - når den først ruller den der spiral - så 

kommer man til at slå sig, hvis ikke man er med. Og det tror jeg godt, man kan sige, uden at 

træde nogen over tæerne.  #00:13:15-6# 

 

B: Så er det spørgsmål - altså jeg er også en del af regnskab og revision - jeg kan ikke forstå, 

at man ikke fra studieside går ind og er meget mere progressiv. Hvorfor er man ikke det? 

Hvorfor bliver I ikke undervist i programmering? Jeg forstår det ikke.  #00:13:30-8# 

 

I: [Det skyldes nok den holdning hos dem, der tilrettelægger undervisningen.] #00:13:40-1# 

 

B: Jeg er helt enig. Men det er jo helt gak-gak.  #00:13:42-5# 

 

I: [Der var også holdningen hos Ernst, hvor vi lige kommer fra. Det er der jo nok ikke noget 

hemmeligt i.] #00:13:48-4# 

 

B:  Jeg tror jo bare - og der bliver I også som studerende, nu er I jo ikke de klassiske 

studerende - men alligevel det der med at insistere på, at I bruger jeres aftener på at lave HD, 

hvorfor skal jeg ... altså så må I have noget godt og insistere på, at det er noget - nu kan man 

aldrig nogen sinde fremtidssikre - men man kan i hvert fald prøve og sige, hvad er det for 

nogle kompetencer ...  #00:14:11-8# 

 

I: [Fremtidssikre! - det kan man aldrig gøre helt. Sådan er det jo, men altså man kunne gøre 

en særlig indsats nu.  #00:14:21-3# 

 

B: Det er jo også et spørgsmål, vi kommer med lidt længere nede: Så, uddannelsesmæssigt er 
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der ikke nok udefra. Fordi det vi egentlig hører, når vi har været rundt i de her huse, det er jo, 

at internt prøver man jo ligesom at følge med. Selvfølgelig er man jo begrænset af 

nytænkning, og man er begrænset af, at der rent faktisk er nogen, der kan undervise i det - 

og sådan noget. Men eksternt, som f.eks. på kandidatstudiet HD og studier der, det er en 

fornemmelse vi har fået, at der ikke er nok. Og det kan jeg også høre, at du er også rimelig 

enighed i, at der mangler ligesom noget der. Bliver det et issue i fremtiden?  #00:14:50-0# 

 

I: Selvfølgelig nu sidder vi nogle kandidater, der nu snart er færdige. Sådan som nogle som 

os, som har erhvervserfaring, vi skal nok komme ind. Men dem, der bliver uddannet om 5 år, 

hvad med dem? Vil de overhovedet komme ud til det samme billede, som de er blevet lært op 

i?] #00:15:04-4# 

 

B: Det tror jeg ikke, og jeg tror også, at .. det er faktisk interessant, at også en del 

regnskabsrevisioner og deslige?? Det er noget, de er opmærksomme på, men ikke 

nødvendigvis noget, de gør noget ved. Jeg tror simpelthen, at de måske ikke ved, hvad de skal 

gøre. Altså, fordi man har været vant til at undervise på den samme måde, man har været 

meget tung på jura og compliance, fordi det er jo revision - vi har jo noget, vi holder det op 

imod. Der er en regnskabslov. Den del kan man ikke tage ud, men måden hvorpå man laver 

de kontroller, kan man jo ændre. Altså metodearbejdet, sådan håndværket. Og det er jo 

egentlig den del, der er vigtig. Og jeg siger ikke de allesammen skal undervises i blockchain. 

Jeg siger, de skal undervises i nogle værktøjsfag, så man kan begynde at sætte nogle nye ting 

sammen.  #00:15:56-1# 

 

I: Grundlæggende programmering. Det er ikke fordi, I skal ud at være programmører, men I 

skal grundlæggende have forståelse for, hvordan det virker, hvordan det sættes op, hvordan 

man laver nogle applikationer. Og jer, som synes det er sjovt, så dyk dog ned i det!  

#00:16:07-7# 

 

B: Det der med - fordi I har jo en faglig dybde - men I skal også sådan .. den der 

værktøjsmæssigt er man nødt til også at bygge på. Det kan jeg ikke forstå, at man ikke gør.  

#00:16:23-4# 

 

I: Altså, dataanalyse - hele det der analectic område - kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke 

gør meget hårdere for. Hvis man læser litteraturen - der er faktisk en del - jeg kan anbefale 

nogle papirer, jeg kan vise jer senere, som jeg synes ... hvis ikke jeg har dem med her, så .... 

jeres speciale - så er det i hvert fald en god ide at perspektivere, hvad er det for en rolle, 

revisor skal have.  #00:16:44-4# 
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B: Og hvis man læser FRC'S (det britiske svarende til det danske ...revisorer) og CPA 

(amerikanernes og canadiernes). Altså, de er ret enige om konklusionerne, og de skriver nogle 

fine rapporter i, hvad skal der så ellers være? Så hvis I ikke har dem med, så bør I i hvert fald 

overveje at læse dem.  #00:17:09-8# 

 

I: [Det lyder meget interessant.  #00:17:13-4# 

 

B: Dem har vi ikke med.  #00:17:12-0# 

 

I: Nej, det lyder ikke som noget, vi har med. Jeg tror måske vi har den fra Canada - der synes 

jeg, der ringer en klokke.  #00:17:18-9# 

 

B: Hvornår tror du så, at det vil påvirke blockchain? Hvornår bliver det ligesom en realitet i 

erhvervslivet? Hvornår skal revisor ..?] #00:17:34-0# 

 

I: I erhvervslivet? Eller hvornår det smadrer revisionen? #00:17:34-0# 

 

B: [Begge dele måske. Hvornår kommer det i erhvervslivet til at blive igangsat. Lige nu er der 

ikke så supermange, der bruger blockchain. De skal ligesom i gang med at bruge det, før det 

går ind og smadrer revisors arbejde.] #00:17:51-3# 

 

I: Har I sådan noget som teknologiadoption med i jeres speciale? #00:18:00-7# 

 

B: [Nej.] #00:18:00-7# 

 

I: I bør nok overveje .. han hedder Rogers?.Han har en diffusion of technology. Det et kurve, 

der siger .... jeg skal lige prøve at tegne den .... En kurve som ... er du på Nettet? - prøv at 

søg på Rogers og så diffusion of technology.  #00:18:35-9# 

 

B: [Den hedder innovation.] #00:18:35-9# 

 

I: Han har sådan en her ...... den er ikke særlig stor .... nå! .. men som siger noget 

omkring ..majority?.. . han har ikke nogen tid på det her. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi 

er her. Vi er innovators og vi er begyndt omkring early ...?  #00:19:02-6# 

 

B: Jeg tror indenfor de næste 5-7 år, så kommer det her.  #00:19:10-0# 
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I: Det er så konkret, jeg kan være.  #00:19:13-3# 

 

B: [Det du siger, det er, at det sker.] #00:19:20-4# 

 

I: Ja, det håber jeg. Jeg har selvfølgelig også ... jeg har satset de næste 3 år og højst 

sandsynligt .. af min karriere på det .. #00:19:34-5# 

 

B: Det er jeg ret sikker på, at det gør. Også fordi man kan sige: Vi har efterhånden haft 

teknologi, som har optimeret ... det er ret interessant at se på, hvordan folks holdning til 

internettet efterhånden er.  #00:19:49-1# 

 

I: Det er en antagelse, at det sker.  #00:19:52-1# 

 

B: Har I børn? #00:19:52-1# 

 

I: [Ja, jeg har - hun bliver 2.] #00:19:54-8# 

 

B: Jeg har to - jeg har en på 4 og en på 7 måneder. De kommer jo aldrig nogensinde til ikke at 

kunne huske, at internettet ikke var og forstår ikke konceptet omkring internettet. Vi kommer 

jo til at skulle lære dem, at hvis du ikke betaler for det, så er du produktet. blockchain giver 

mulighed for at løse den problematik, at du betaler - mikrobetaler - for alting, du gør. Du 

mikrobetaler for din research, du mikrobetaler for ... Så du lidt bedre kan styre, hvordan man 

anvender sine ting. Bare alene af den årsag, og det er bare til den brede forståelse af, hvad 

blockchain er. Så kommer der jo til at være alle de her virksomheder. Så vi taler om sådan 

noget som business blockchain.  #00:20:52-5# 

 

I: Jeg ved ikke, om I har læst de artikler, som vi linkede til som oplæg? Men der har vi i hvert 

fald lavet den der cure to pay. Vi siger, at vi prøver også at dele det op - der er selvfølgelig de 

åbne blockchain, og så er der de lukkede. Det er jo der, det kommer til at gå først, tror jeg. 

Fordi virksomhederne finder jo ud af, de har været alt for åbne. Men der har været brug for 

scenariet længe.  #00:21:13-3# 

 

B: Jo, det er da interessant, men jeg tror også, man finder ud af, at det bliver mere over i 

stablecoins. Altså, at der er nogen, der bliver nødt til at backe det her op med et eller andet. 

Så vi stoler på det, så vi ikke har hyper fluktuationer ? og sådan noget lignende. o. lign. Så det 

bliver lidt mere stabilt. #00:21:31-5# 
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I:  #00:21:31-5# 

 

B: Men når bankerne for alvor begynder at rulle deres netværk ud - jeg så lige en analyse fra 

vores A-pack ... hvad hedder det .. Asian ... så fik en ...ion?, der siger, at der bliver højst 

sandsynlig en 4-6 trade finance platforme, som er ligesom dem, der kommer til at dominere - 

hvor store banker og store institutioner går sammen. #00:21:58-4# 

 

I: Så man kan sige, når man begynder at have modnet det, så kommer vi jo ind i et marked, 

hvor man antager, at transaktionen er i orden.   #00:22:16-8# 

 

B: Der er også lavet nogle analyser af, hvor meget har USA's gæld p..... Der findes en artikel, 

der hedder "The Cost of Trust". #00:22:42-6# 

 

I: Altså - det her interview bliver meget ustruktureret.  #00:22:43-5# 

 

[Det er helt fint - vi skal nok strukturere det på plads bagefter.  #00:22:49-9# 

 

B: Jeg tænker, at det vel egentlig også var planen med lige at snakke med dig - det var noget 

data og noget ..] #00:22:57-4# 

 

I: Den her artikel Cost of Trust - det er nogle gutter fra Melbourne University ... - men de giver 

simpelthen et bud på ...hvad er det, der står her - "Overall the estimated costs of trust 

account for 35 per cent of the US employment in 2010".  #00:23:25-5# 

 

B: Hvis vi reelt set ikke behøver at bruge tid på og kontrollere - altlså, der er 35 % af den 

amerikanske økonomi, i hvert fald ifølge denne her artikel, som siger, at det er det, man 

bruger på at lave kontroller, man bruge på at skabe platforme, som sammenligner og samler 

ind ... Prøv af overveje en helt overdreven omkostning - det at ikke stole på hinanden.  

#00:23:56-7# 

 

I: Man siger jo altid, at når man går tilbage til den klassiske økonomi - det der med, at når 

man handler med hinanden, så skal der være et eller andet element af tillid. Det har vi jo .... 

så skabes der trust pilots. Der skabes alle mulige intermediates, som blockchain jo i hvert fald 

teoretisk set kan ligesom minimere. Og revisor - hvorfor skal revisor være der? Fordi stemplet 

fra revisor giver tillid.  #00:24:26-6# 
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B: [Det, du siger, det kan virksomhederne komme uden om ved at bruge blockchain.] 

#00:24:32-5# 

 

I: Ja, de kan i hvert fald minimere det. Jeg ved ikke, om de kan komme udenom. Vi kommer 

jo aldrig nogensinde til at leve i en perfekt verden. Men der er jo ingen tvivl om, at det er 

endemålet på en eller anden måde.  #00:24:42-2# 

 

B: [Nu har vi også nævnt det lidt: Revisors arbejde bliver jo også, som du selv siger, noget 

helt andet. Er der lige så mange revisorer om 10 år, som der er nu - eller 20 år for den sags 

skyld?] #00:24:50-5# 

 

Det er jo interessant, for vi spår om fremtiden med fortidens viden om en antagelse om, at 

den teknologi vi taler om nu, er den samme om 10 år.  Det er politikersvaret til at sige: Det 

kan jeg ikke svare på.  

 #00:25:14-5# 

 

I: Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi siger alt andet lige, så er der markant færre, hvis 

revisors rolle ikke udvikler sig.  #00:25:24-5# 

 

B: Så er der en del, som vi slet ikke har talt om her. Det er det regulatoriske aspekt.  

#00:25:35-6# 

 

I: Hvis vi ser på sådan noget som moms, så er der en helt klar global trend omkring, at stater 

kræver mere transparens, større kontrol, ... hvad var det 1. juli gik Ungarn live med at have - 

når du sender din faktura, så skal den indenfor real time ind til Skat (den ungarske skat).  

#00:26:06-2# 

 

B: Når du sidder med Novo Science, der har I jo også at gøre med et globalt netværk. Der er 

alle mulige ... altså alt det her ....og jeg skal komme efter dig, og det kan så godt være, at det 

er implementeret i en lokal fortolkning, men tendensen er mere compliance. Og man kan sige i 

det perspektiv, så har man behov for flere, der forstår .dybden?. Derfor kunne det godt være 

revisors rolle er nødvendig. #00:26:31-2# 

 

I: Så kan man sige, at i Danmark og andre steder, der vil man kunne sige, at hvis vi nu kan 

digitalisere i en højere grad, så kan vi godt tåle at putte mere compliance på. - I teorien ja, i 

praksis så bliver det mange gange, at så skaber vi mere omkostninger omkring ... #00:27:00-

6# 
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B: Men hvis vi ser på regeringens digitaliseringsstrategi for 2016, der har de bl.a. det, der 

hedder automatisk erhvervsrapportering, som Erhvervsstyrelsen ejer. Det initiativ har til 

formål - og det er ret ambitiøst - i 2025 da er de små og mellemstore virksomheder klasse A 

og mikro B som minimum - da har de ingen, altså INGEN, administrative byrder på 

indberetningen af ting til det offentlige. Det er sindsygt ambitiøst. Det kan man kun lykkes 

med, hvis man bruger en hulens masse teknologi.  #00:27:34-1# 

 

I: [Kan du ikke se det som et issue, at man kommer den vej igennem. Jeg tænker, at de 

typiske fejl opstår jo ikke i de store virksomheder. De opstår i de små - klasse A og klasse B - 

regnskaber. Det er jo typisk der, du finder fejl. Jeg ved godt kronemæssigt - hvis man nu 

tænker kroner og ører - slå er fejlene nok ikke så store, som hvis en af de store virksomheder 

laver én fejl, så kan de nok rumme de 10.000, eller hvor meget det nu er i B?-virksomheder, 

der laver fejl.  #00:28:05-7# 

 

B: Kan man ikke komme ud i en situation, hvor man lige pludselig mister tilliden til alle de 

små?] #00:28:10-8# 

 

I: Jo, men jeg tror så, at det, der er argumentet, det er, at det klarer det her system så.  

#00:28:17-8# 

 

B: Vi skaber mindre friktion imod det offentlige, men vi får den information, som vi stadigvæk 

skal have.  #00:28:22-6# 

 

I: Min far er mekaniker. Han har været det i 30 år og sin egen lille biks. Da det gik højt, var de 

5 ansatte, og nu har han 2 lærlinge. Dem er der jo rigtig mange af - de her små.  Han er en 

dør til regnskaber. Han er rigtig god til at lave biler. Han fatter jo ikke det der regnskab. Han 

er heldigvis en lovlydig borger. Han vil gerne betale sin moms og sin skat, men han har faktisk 

svært ved det. Altså uden at ville det, er det meget svært i ..??  #00:28:57-6# 

 

B: Hvis vi finder Karsten Lauritzen, han har også nogle udtalelser om, at der er rigtig mange 

virksomheder, der gerne vil betale deres skat. Jeg tror det var 93 % af de, der snød, var 

unintended. Der er altså rigtig mange, som prøver at betale og indberette de rigtige ting, men 

fejler.  #00:29:17-3# 

 

I: Enten skal man automatisere det ...ant?? eller også skal man gøre lovgivningen mindre 

kompleks.  #00:29:26-9# 
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B: En artikel i Børsen, som I kan finde et eller andet sted.  #00:30:01-3# 

 

I: Karsten Lauritzen - vores skatteminister. #00:29:40-4# 

 

I: [Hos Deloitte - nu bliver det lige Deloitte generelt - er der igangsat procedurer, som sikrer, 

at revisorerne bliver up-to-date med denne her udvikling, der kommer - nu hvor man ikke får 

det eksternt. Har I så gjort noget internt?] #00:29:55-7# 

 

B: Der er det, som hedder Audit ..renovation?? i Unit tror jeg, hvor de er i gang med at lave 

materiale, men jeg ved faktisk ikke ... altså, globalt set er der lavet ... jeg er blevet en del af 

en mentorordning, hvor man kan lære noget mere omkring blockchain. Så der er ....' 

#00:30:20-6# 

 

I: [Det er ham Christian, vi skal snakke med, ikke? Så kan vi ...] #00:30:22-7# 

 

B:  Christian Lehman, ikke?  #00:30:22-7# 

 

I: [Jo - det er ... Rasmus ....Så må vi have fat i ham.] #00:30:34-6# 

 

B: Globalt set har man lavet .... sådan noget, så der både mulighed for e-læring, og der er 

også mulighed for, at sådan en som mig, der ved lidt mere om det, går ud og holder oplæg. 

Jeg skal også ned til Christian og hans team, og vi skal snakke om det. Og jeg har været rundt 

på partnermøder og introducere det, og hvad betyder det, og perspektivere det.  #00:30:57-

4# 

 

I: [Der bliver lavet noget internt?] #00:31:02-1# 

 

B: Ja, en del.  #00:31:04-5# 

 

I: [Hvad tror du bliver den største udfordring for revisionsbranchen, hvis blockchain bliver den 

store revolution?] #00:31:09-5# 

 

B: Deres eget mindset.  #00:31:16-6# 

 

I: [Det bliver mindsettet!  #00:31:18-0# 
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B: Ja.  #00:31:18-0# 

 

I: [For revisorer eller revisionsfirmaerne? Eller er det same thing?] #00:31:22-5# 

 

B: Det er same thing. Og så tror jeg, at hvis FSR kommer til at spænde mere ben end - sorry!   

 #00:31:35-2# 

 

I: Pr. definitioner de jo i branchen for at skabe politisk retning der, hvor det giver mening. Men 

jeg tror, at man skal passe på. Fordi jeg forstår jo godt FSR's holdning, og forstår hvorfor de 

fremfører deres politiske argumenter, som de gør. Det er også fair nok til et vist punkt. Men 

jeg tror også - lad os sige om 3 år - når man er blevet klogere - så vil vi måske begynde at 

kvalificere impactet noget mere og forstå, hvad er det for nogle strømninger og måske kigge 

på nogle lande, som måske er lidt længere fremme end Danmark. Hvad er det, det betyder.  

#00:32:23-5# 

 

B: Og så tror jeg, at man som brancheforening skal være god til at sige: Okay, fint nok. Så må 

vi sige: Hvad er så næste step? Hvordan får vi så meget som muligt med, eller vi får uddannet 

nogle flere, eller vi får gjort noget der. Jeg tror, man må ikke bare stille sig på bagbenene, 

fordi så ender man med ... og så bliver det sådan en ketchup-flaske-ting lige pludselig.  

#00:32:47-3# 

 

I: Man bliver nødt til at have dialogen hele tiden.  #00:32:49-9# 

 

B: [Hvad tror du - en af de påstande vi i hvert fald .. - man er kommet frem til, fordi man har 

hørt det lidt, det er, om de her små, helt små revisorer, hvor de har siddet en enkelt 

partnerstab? og der er 5 år fra pensionsalderen og sådan nogle ting - de forsvinder. Det, der 

bliver The Big Force ?? Så bliver der selvfølgelig nogle andre afkast - men de her helt små, de 

forsvinder. Hvis ikke man er med it-mæssigt, så er det ud af branchen - er det sådan?] 

#00:33:18-3# 

 

I: Ja, man kan sige, at der kan man bare præsentere et transaktions-omkosnings-argument.  

Hvis man tror på, at transaktionsomkostningerne går imod 0, og du ender med at tilbyde en 

commodity, så vil du alt andet lige tabe, hvis du ikke har volumen og skala? og pris og brand.  

#00:33:42-3# 

 

B: Vi kan jo se, at allerede i dag - Deloitte har en platform, der hedder Deloitte Direct, hvor du 

kører mere over mod en subscription phase model i forhold til kun at betale for din erklæring. 
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Hvor du også har dine applikationer derinde. Så de store revisionshuse flytter sig nærmest 

mere over mod over en it-leverandør. Og så kan man putte rådgivning på toppen .... og 

revision, end det er ham, der kommer ud og siger hej til Jonna.  #00:34:23-8# 

 

I: [Jeg synes også det er en gentagelse - vi har hørt den der før.  #00:34:30-0# 

 

B: Det jeg tænker mest på - nu har vi haft en del interviews efterhånden - og det, der er 

kerneområdet, er: Hvornår det her sker? Og der er faktisk rigtig stor forskel på, hvornår folk 

forventer, at det her bliver til noget, og om det bliver til noget. Jeg tror de fleste er ret enige 

om, at blockchain bliver noget nyt, og der kommer til at ske et eller andet indenfor 

revisionsbranchen, men der er rigtig stor forskel på, hvad er sker, og hvornår påvirkningen 

bliver.  #00:34:50-3# 

 

I: Vi er kæmpe-spændte. Alt fra 5 år til 30 år.  #00:34:55-9# 

 

B: Lige nu - hvorfor er der her det store spænd? Nu er det primært revisionshuse, vi har 

snakket med, og der rigtig stor forskel på, om man siger 5 år eller 30 år.] #00:35:05-1# 

 

I: Jeg kunne forestille mig, at dem, der siger den korte tid, det er dem, der mest glade for 

teknologien og ikke så meget revisionsbranchen og vice versa. - Uden at vide, hvem der har 

ret, men det ville være min hypotese.  #00:35:30-3# 

 

B: Jeg tror jo, at det er sker, når man er dygtig til sig fag og har været det i mange år, så ser 

man, at teknologien kan ikke alle nuancerne. Vi andre, som nok kommer lidt mere  med en 

teknologibegejstring, ser på problemet nok lidt mere unuanceret.  #00:35:51-8# 

 

I: Jeg tror, at et eller andet sted der i midten, der ligger nok en eller anden sandhed, at 

blockchain ikke nødvendigvis skal kunne alle nuancer. Men hvis den kan tage 80 % - hold nu 

op, så er der stadig meget at komme efter. Vi behøver jo ikke at få en fuld implementering. 

Det kan sagtens være en løbende implemenering. Der vil jo helt sikkert - som også Rogers ..... 

der kommer til at være nogen i starten vil ligesom: Det går godt - nu har vi allesammen 

iPhones - det havde vi ikke i starten. Det er lidt det samme for mig at se.  #00:36:33-7# 

 

B: Der, hvor jeg tror, at der kan være en dark horse, det er, hvor hårdt tryk sætter den 

danske regering eller Erhvervsstyrelsen i det her tilfælde - og Skat. Har de overskud og 

kræfter til at skabe den innovation, som vil drive det her frem? Hvilken rolle spiller EU? Hvilken 

rolle spiller OECD? #00:36:54-6# 
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I: Fordi - hvis vi kigger bare alene på EU - deres momsgab hvert år er et sted mellem 50 og 60 

mia. EUR. Det er supermange penge - det er 24 mio. i timen??. Det er så mange penge, som 

man som virksomhed ikke kan forholde sig til. Det vil man ... gøre noget ved.  #00:37:14-4# 

 

B: Staterne vil lave mere og mere velfærd. Og hvor er det de får deres indtægtsgrundlag? Det 

er en stor del af moms. Indirekte skatter er der, hvor man tjener allerflest penge. Det ved I 

sikkert også! #00:37:28-2# 

 

I: Det der med at se på, at der bør være et incitament til at skubbe på det her fra et offentligt 

synspunkt. Jeg tror, hvis vi får nogle kræfter, der siger, at stater rundt omkring, specielt i 

Eurozonen, vi vil det her sammen. Der er jo allerede skrevet erklæring på, at Danmark er 

med, selv om man af en eller anden årsag, så - den dag, vi skulle gå på scenen - var der ikke 

ligesom ....  #00:38:00-0# 

 

B: Jeg tror, at hvis nu Staten driver det her, så kommer det til at gå hurtigere. Hvis staten 

ikke driver det her, så kommer det til at gå langsommere.  #00:38:09-8# 

 

I: [Er regeringen indstillet på, at it-teknologien skal være vejen frem? Har I en fornemmelse af 

det?] #00:38:19-3# 

 

B: Bestemt. Vi kan ikke løse deres problemer.  #00:38:22-7# 

 

I: Vi får en stigende ældrebyrde. Vi har mål om at øge vores produktivitet. Hvordan kan vi 

gøre det? Det kan vi kun ved teknologien. Vi er et eksportland, og hvis vi ikke lever af det der, 

så dør vi - der er ingen vej udenom.  #00:38:38-9# 

 

B: Det er også derfor, man kan se omkring Odense, de bliver dygtigere og dygtigere til at lave 

de her robotter. Det er så de fysiske. Men der er en god historie der. It-infrastruktur.  

#00:38:51-2# 

 

I: Bare det, at vi har haft NemID i Danmark - og offentlig fakturering gør, at vi har en hel unik 

position til rent faktisk at tacke til næste skridt.  #00:39:03-9# 

 

B: Nem-handel. Når man siger det til bare folk i Holland, som man tænker: Holland er et 

rimeligt okay samfund - de synes, at det er helt vildt, at vi har haft ...... Jeg ved ikke, om I 

kan huske, hvornår I lavede jeres første ..??.eller euro som Excel faktura, når I har handlet 
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med det offentlige - men det har været sådan de sidste 10 år. Det er ret vildt.  #00:39:25-0# 

 

I: Man har tvangsdigitaliseret - Rasmus har garanteret også underholdt med det - at da man 

indlagde kildeskatten - Du har ikke pengene. Det er staten - eller din virksomhed er pålagt at 

sende dem direkte til staten. På samme måde skulle man jo gøre med moms. Why not? 

#00:39:46-8# 

 

B: [Enig.] #00:39:46-8# 

 

I: Og der kunne man anvende blockchain.  #00:39:49-5# 

 

B: Det er bare et spørgsmål, om man lovgiver hårdt nok.  #00:39:53-9# 

 

I: [Hvordan tror du, man kan sikre, at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle formål? Jeg 

kunne forestille mig - det er jo nok en af de ting, der gør, at der er nogen i hvert fald, der 

holder sig væk fra blockchain, måske fordi man har en tanke til kryptovalutaen, hvor man ....] 

#00:40:10-8# 

 

B: For mig at se: De dummeste kriminelle anvender kryptovalutaer, fordi der er spore.. ??? 

hele vejen tilbage i kæden. Du får den der audit trick. Den distributed ledger technology - det 

tror jeg også er vigtigt at perspektivere. blockchain er bare en art - det er bare en underart af 

distributed ledgers, som skaber denne her datastruktur, som vi kalder blockchain.  #00:40:52-

3# 

 

I: De blockchain, vi nok kommer til at have mest at gøre med, det er de lukkede ..folk??. Så 

ved vi, hvem de folk, der er på den, er.  #00:41:01-3# 

 

B: Allerede der har vi en god ide om, at hvis du opfører dig dumt, så ved vi, hvem du er.  

#00:41:09-0# 

 

I: Det tror jeg overhovedet ikke bliver et problem. Man kan sige, er der nogen, som vil købe 

noget narko .... Men det er der alle steder. Jeg tror ikke nødvendigvis blockchain løser 

kriminalitetsproblemet. Det florerer bare et eller andet sted. Så er det noget dark work.  

#00:41:23-7# 

 

B: Men den dag, vi dropper cash (det ville være super!) så vil det alt andet lige være sværere.  

#00:41:31-0# 
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I: [Så er det værdier, man går efter i stedet - ... aktiver. #00:41:34-6# 

 

B: Den har vi nok drøftet lidt, men tror I på, at teknolgien vil revolutionere branchen så meget 

som internettet?]  #00:41:43-1# 

 

I: Ja. Jeg tror det er større end branchen. Jeg tror, vi kommer til at ændre vores samfund 

fuldstændigt. #00:41:51-2# 

 

B: [Så du har en forventning om, at ....] #00:41:55-1# 

 

I: Jeg er totalt happy! Det tror jeg fundamentalt set, fordi hvad er det, blockchain giver 

mulighed for? Det giver mulighed for reelt set at nedrive stater, nedrive store institutioner. Har 

vi brug for de store institutioner og stater? Ja, det har vi stadigvæk. For det giver muligheden 

for det.  #00:42:15-4# 

 

B: Det er ret interessant. Der findes et land, der hedder Liberland. Har i læst om det? [Nej], 

som er bygget udelukkende på blockchain teknologi. Det er sin egen stat, der ligger et sted 

mellem Serbien og Montenegro, som er et lille område. Efter Eksjugoslavien ...?.. op, så var 

der det her område. Der har man skabt en stat baseret på de her distribuerede tegninger. Det 

er bare ret sindssygt, fordi pr. definition som mennesker har vi en ret centraliseret måde at 

tænke på. Jeg ved ikke, om det er fordi vi er kodet sådan, eller om det er fordi, vi igennem de 

seneste mange, mange hundrede år efterhånden har en antagelse om, at der er sådan, verden 

hænger sammen.  #00:43:21-0# 

 

I: Jeg tror det fundamentalt set kommer til at ændre vores samfund - og jeg tror til det gode.  

#00:43:27-8# 

 

B: [Har du nogen spændende kilder, eller nogen du synes er relevante at snakke med?] 

#00:43:50-6# 

 

I: Masser.  #00:43:52-6# 

 

B: [som du vil dele med os?] #00:43:57-1# #00:43:57-1# 

 

I: Jeg har en masse litteratur, I gerne må få. Det kan jeg sagtens.  #00:43:59-3# 
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B: [Det kunne være superfedt!  #00:44:03-3# 

 

I: Da vi gik i gang med denne her opgave, startede vi med at sige: Hvad er det? Og hvad skal 

revisorer bruge det til?  #00:44:10-8# 

 

B: Nu er vi kommet over i en "Hvad-gør-vi-nu som revisorer. Hvad sker der i fremtiden? Vores 

opgave har ændret sig lidt.  #00:44:19-7# 

 

I: Det er det sjove ved sådan en dataindsamlingsproces, fordi man gik fra at tro, at vi har et 

svar, men nu er vi ude i, at vi faktisk også tror, at det her har stor påvirkning for branchen 

fremadrettet.) #00:44:35-9# 

 

B: Hurra. I er blevet omvendt!! Det er en opgave, man ikke skal undervurdere - noget der 

stadigvæk kommer til at løbe. Det der med at forklare ikke nødvendigvis, hvad det er, men 

hvilken konsekvens det har.  #00:44:50-4# 

 

I: En af de ting, vi sagde tilpas mange gange, da vi holdt et oplæg i .... Vi behøver ikke 

nødvendigvis at forstå det. Jeg forstår det nok ikke helt i bunden - det hele - jeg forstår det 

nok lidt mere end gennemsnittet. Det er nok også det.  #00:45:15-0# 

 

B: Det er også det der med: Hvordan virker din bil?  #00:45:22-3# 

 

I: Du ved reelt set ikke, hvordan en indsprøjtningsmotor virker, osv. osv.  #00:45:30-5# 

 

B: Og det er lidt det samme her. Men hvis vi forstår konsekvenserne af det .... Og det er den 

information, vi skal have ud til folk. Fordi de fleste, som hører det, får en ahaoplevelse. De får 

sådan en - okay, fuck, kan man det?  #00:45:44-8# 

 

I: Når vi har snakket bl.a. med vores moms-folk: Kan man det her?  Okay.  #00:45:54-0# 

 

B: Så betyder det noget for branchen. Så ryger man lige pludselig nogen ......? op i stedet for, 

at det bliver mere lavpraksis: nåh ja, man kan tjekke den her hurtigere. Vi ændrer faktisk 

måden.  #00:46:05-7# 

 

I: [Tror du, at erhvervslivet er klar til at tage imod det? Lige nu er der jo ikke så mange, der 

bruger det. Vi har også lidt forståelsen af - og det er måske også fordi én ting er, at der er ikke 

så mange, der forstår det, men en anden ting er, at der måske ikke er åbenhed omkring 
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brugen, og hvor der måske heller ikke helt ...] #00:46:26-9# 

 

B: Det er klart en barriere. Men jeg synes da også, at der er vidnesbyrd om, at når vi nu 

holder ...... ?? Det er jo reelt set salgstale i 1½ time. Så kommer der alligevel ... Der er en  

lyst til at finde ud, hvad det er. Det har alligevel været hypet et godt stykke tid, og de bliver 

ved med at snakke om det. Så der er helt klart en appetit på at finde ud af, hvad det er. Det 

synes jeg også er den rigtige holdning.  #00:46:57-8# 

 

I: Det er ikke sådan at blockchain kommer til at blive stoppet ned i alle processer. Fordi pr. 

definition skal vi minimum have to aktører. Ellers giver blockchain ikke mening. Jo flere jo 

bedre.  #00:47:08-2# 

 

B: Den her netværksteknologi skal man forstå, og jeg synes også, at blockchain teknologien - 

og hvis vi skal bruge et dejligt akademisk ord, findes der to yderligtgående paradigmer: Der er 

en der hedder SCOT (altså Social Construction og Technology) over for Technogical 

Determinism. I SCOT her er det, at man har en eller anden form for socialt samvær, eller man 

har en proces, hvor man skaber noget teknologi til den. Den anden det er, at teknologien 

determinerer, hvordan vi er sammen. iPhonen har i den grad - i hvert fald til at starte med - 

ændret den måde, vi er sammen på.  #00:47:47-5# 

 

I: På samme måde giver blockchain muligheden for at ændre den måde, vi driver virksomhed 

på.  #00:47:56-9# 

 

B: Men vi skal have en dialog omkring, hvordan gør vi så det?  #00:47:58-7# 

 

I: En ting er, at vi kan, en anden ting er, at vi skal lægge nogle governance standarder, 

operate models, oven på. Og det er nok der, vi er nu, hvor vi skal finde ud af det.  #00:48:13-

7# 

 

B: I to, der jo før bare havde et leverandør/kundeforhold, nu skal I lige pludselig indgå et 

partnerskab. Hvad betyder det?  #00:48:17-2# 

 

I: [Vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer og se, om vi (eller jeg) skal til at skifte 

branche.] #00:48:27-9# 

 

B: I skal jo bare være med til at innovere den indefra.  #00:48:27-9# 
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I: [Har du noget, du vil tilføje? Noget du synes, vi har misset fuldstændigt?] #00:48:39-3# 

 

B: Jeg tror det er vigtigt, at man ikke bare sådan plat skriver, hvad blockchain er. Man er nødt 

til at sige, at det her er en teknologi, som er under Distributed Ledger Technology, som har de 

her egenskaber, og så er der nogle ...?? Og hvis man bare pladrer det over det samme, så har 

man helt misset pointen.  #00:49:02-1# 

 

I: Det er også lidt det, som jeg hører mange ikke rigtig ... men hvad så med bitcoin?  

#00:49:08-6# 

 

B: [Men bitcoin er vel ude nu - mere eller mindre?] #00:49:10-3# 

 

I: Nej, det er det jo ikke, det er der stadigvæk. en der er bare for at sige, at man bliver nødt til 

at nuancere det der. Det er det samme, som hvis vi bare siger: Vi skal bare have et apsystem 

til det hele. Jo, bevares. Det kan sættes op på rigtig mange måder - komme fra rigtig mange 

leverandører. Det kan godt være, konceptet apsystemet er det samme. Men brugen af det - 

der er godt nok forskel på, om du laver economic, eller om du har ZAP som Novo Science, eller 

hvad det nu er? Der er godt nok forskel.  #00:49:39-0# 

 

B: Den nuance bliver man nødt til at forklare, fordi ....hvis jeg lige må tegne her .. #00:49:49-

0# 

 

I: Hvis man ser på - nu bliver det nok lidt nørdet. Man kan dele op 3 ting. Man kan have en 

eller anden form for datastruktur, og det kan jo så enten være blocks, eller det kan være 

grafer, forstået på den måde - jeg ved ikke, om I kender til sådan nogle grafer? eller en eller 

anden tredje. Så har vi noget kryptologi. Det er her, vi ligesom har vores .. altså simpelthen 

den måde, man signer på, den måde man laver hashværdier på. Så har vi vores 

koncensusmekanisme her. Proof-of-work, proof-of-stake, eller hvad det nu måtte være.  

#00:50:41-9# 

 

B: Når folk siger, blockchain, så siger de: Den der, okay, den er der. Og så siger de den dér. 

Men i virkeligheden er alle de her ....??? Det er den nuance. Det er okay, at folk ikke 

nødvendigvis ved det, men de skal lade være med at tro, at det er bare det hele, der er sådan. 

Fordi det drejer bare samtalen i en helt forfærdelig retning.  #00:51:06-2# 

 

I: Men bruger det ikke rigtig meget strøm? Jo, der er nogen blockchain med proof-of-work-

koncensusmekanismen, der bruger rigtig meget strøm.  #00:51:17-6# 
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B: Det er jo ikke sådan generelt. Og slet ikke de blockchain eller de delterer??, som der 

komme til at være anvendt imellem virksomhederne.  #00:51:32-3# 

 

I: Så den nuance mangler jeg, og den synes jeg, man skal forholde sig til.   #00:51:35-8# 

 

B: [Så man skal gå væk fra at tro, at blockchain er kryptovaluta ...?.. og rent faktisk forstå, at 

der er flere grene her.  #00:51:40-4# 

 

I: Nu har vi snakket med en - blockchain udvikler var han vel - fra .. Nets. Der er han ikke 

mere, men det var han dengang. Han gik også rigtig meget op i det her med, at man skal 

huske på, at der findes forskellige former, ligesom du også selv siger. Altså 

udnyttelsesmulighederne på dem. Men han var meget inde på, at de her mikrobetalinger - så 

vidt jeg husker - så kunne det ikke betale sig, fordi det var simpelthen for dyrt 

konstruktionsmæssigt.]9 #00:52:07-2# 

 

B: Det kommer an på hvad det. For der findes nogen, der hedder hash graphs, som lancerer 

deres public net. De har en grafteknologi. De anvender deres egen konsensus, der hedder 

hash graph, som er det, de kalder en virtual voting mechanism. De påstår - jeg har ikke set 

det endnu - men de påstår, at de har op imod 500.000 transaktioner i sekundet. Hvis vi 

sammenligner det lidt, så har vi på ..?? 80.000.  #00:52:46-1# 

 

I: Så begynder man lige pludselig at kunne tale om dlt??sk...et?? her. Hvis de har det, så ... 

Der findes også en artikel, som jeg har set på Medium?  #00:53:04-6# 

 

B:  

Det, der sker lidt, så blander man ....??? Der er nogel blockchain, som er ment som exchange, 

og så er der nogen, der store of value. De, der prøver at være begge dele, de fejler. Men hvis 

du er enten den ene eller den anden.  #00:53:28-9# 

 

I: Hvis du er ..?exchange, så skal du kunne have højt throughput. Du skal kunne klare de her 

mikrobetalinger. Så har du en konstruktion.  #00:53:28-9# 

 

B: Hvis du har store of value, det er bitcoin. Det er guldet på internettet. Det tager 10 

minutter at handle med det. Det er okay, at det tager lang tid at handle med en guldbarre. Det 

er ikke noget, jeg gør hver dag. Det er noget, jeg gør engang imellem. Men hvorimod hvis jeg 

skulle betale tyggegummi, så skal det være hurtigt.  #00:53:51-0# 
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I: Det er også to karakteristika, man kan holde op imod hinanden, og som også er vigtig, når 

man laver den der forskel: hvad kan man bruge det til, hvor kan man bruge det.  #00:54:01-

5# 

 

B: Jeg kunne blive ved med at tale om det her i meget lang tid.  #00:54:05-4# 

 

I:  #00:54:05-5# 

 

B: [Det er også meget spændende. Jeg tror ikke, jeg har mere. - Jeg tror heller ikke, jeg har 

mere. Det har jeg sikkert, når jeg sidder og skriver. Men lige nu har jeg ikke mere. 

#00:54:27-2# 

 

I: 1000 tak. Hvis du har noget litteratur, eller du må dele den der planche og sådan nogle ... ] 

#00:54:42-2# 

 

B: Jeg kan i hvert fald dele den artikel, der er på Mandag Morgen. Den kan uden problemer 

dele med jer.  #00:00:07-4# 

 

I: [Hvis vi bruger nogen af dine direkte udtalelser, så vender vi det lige med dig først, så vi 

ikke får skrevet et eller andet, som du mener, du ikke har sagt. Det skal du ikke være så 

bange for.] #00:00:16-9# 
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Bilag 7 – Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv d. 19. oktober 2018 

 

I:  ... småsnak #00:00:29-6# 

 

B: Jeg har fået jeres spørgsmål, og I styrer det.  #00:00:36-2# 

 

I: [Vi går efter et semi-struktureret interview. Dvs. vi holder os lidt til spørgsmålene, men der 

kommer jo helt sikkert tillæg, og det kan nok ikke undgås. Camilla er referenten - jeg er ikke 

så godt til at skrive hurtigt - jeg er mere den snakkende.9 #00:00:49-4# 

 

B: Det gør I bare, som I vil. Jeg kan godt se, at der var et vist overlap .... I skal jo bare styre 

med hård hånd, hvordan I vil.  #00:00:58-7# 

 

I: [Lad os bare hoppe ud i det: #00:01:02-4# 

 

B: Hvad er Dansk Erhvervs forventninger til blockchain-teknologien?] #00:01:10-6# 

 

I: Det er ikke særligt udfoldet konkret. Vi kan ikke finde noget i vores politiske holdning. 

Dansk Erhverv 14.000 virksomheder - og 105 tror jeg - brancheforeninger og still counting?? 

har holdninger til alt muligt mærkeligt og umærkeligt og alt muligt. Men jeg tror ikke, der er 

nedfældet noget, hvad vi synes er blockchain. Derfor skal man jo finde svaret i, hvad vi sådan 

generelt betragter digitaliseringen, som er mit arbejdsområde. Det kan man sige kort, at en 

god gammeldags digitalisering 1:0, som var dybest set og se frem til papirmailen, der 

fortrængte brevet - manden med det røde tøj. Det digitale bogholderi, som først var 

papirbaseret. Så var det en computer under skrivebordet, så var der cloud'en. Det er jo der, 

hvor de fleste er. Jeg har også nogle tal på, hvordan det, jeg siger, er rigtigt.  #00:01:55-5# 

 

Den anden generation af teknologi er kunstig intelligens. Det er måske miskonkret, men 

måske alligevel lidt fremtidsagtig. Og blockchain og 3- og 4-D print og sådan noget, det er 

digitaliseringens anden bølge. Man kunne kalde den transformativ ...?, for den kan nogle andre 

ting. Det der magtforhold på institutioner, det gør, at nogen i revisorbranchen - vel valgt i 

øvrigt - nok er ekstra opmærksom på det.  #00:02:17-9# 

 

Men med blockchain, med kunstig intelligens, med 3- og 4D printer - og hvad vi ellers har 

derudaf - big data analyser og sådan nogle ting - så er det ret langt fra den daglige forretning, 

og derfor er det ret langt fra det største flertal af de 14.000 medlemmer. Man kunne sikkert 
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finde 200 eller 500, som synes, det er spændende. Og der er måske 80, eller 50 eller 111, der 

beskæftiger sig med det i en eller anden forstand og har fat i den gode bid og vil tage fat i de 

store revisionshuse.  #00:02:43-2# 

 

...? udvikler hist og pist rundt omkring. Og der er også folk, der sidder og arbejder med 

fødevarer, som jeg talte med Erhvervsministeriets Disruption Task Force om et 

sporbarhedsprojekt, som er meget blockchain fikseret, og så gik det i stå, fordi hvad er 

blockchain?  #00:02:59-5# 

 

Så Dansk Erhverv har ikke nogle sådan specifikke holdninger til blockchain. Vi kan lige så lidt - 

som vi nærmest har om kunstig intelligens - der kunne jeg sætte flere sammenhængende ord 

på det. Fordi der, hvor vi beskæftiger os med det, er noget andet end, hvad vi gør i vores 

fritid. Det er jo de steder, hvor teknologi møder politik møder forretning. Der er bare ikke ret 

meget.  #00:03:20-1# 

 

Ligesom I sikkert har sandet i den research, I har været i gang med. #00:03:23-8# 

 

Så det er enkelte steder, når man begynder ikke at tale til papir, at sige kunstig intelligens og 

blockchain. Man kigger på forretningen: Hvad har vi brug for at gøre?  #00:03:30-2# 

 

Og der er ...?ejenhed på fødevareområdet og sådan noget, som vinder genklang. Der er det 

iværksætter Sigurd - jeg kan ikke huske, om han skal lave honning, eller han skal lave whisky 

- men det indebærer et økologisk højkvalitetsprodukt fra vistnok Cuba. Og i den sammenhæng 

er han jo ikke i blockchain branchen. Når han betragter blockchain, så var det interessant for 

netop at skabe den der sporbarhed og gennemsigtighed, som er det, det står og falder med, 

når man sælge noget, som ikke er en slavewhisky fra Captain Morgan nede i Aldi, men er 

Sigurds premium produkt.  #00:03:59-6# 

 

[.. sporbarheden - er det virkelig også kvalitet, som du prøver at sige?] #00:04:05-6# 

 

Ja. Revisorerne, som I sikkert også har fundet ud af, når i snakker med FSR, som i høj grad 

har haft rollen med at omfavne ny teknologi, især fordi man kan se, at de nye (nye er de jo 

ikke engang) men de transformative teknologier også kan være arbejdsløshedsskabende 

teknologier, der forankrer? forandrer? teknologier på dem, der går på arbejde i lyseblå 

skjorter. Før var det kedeldragterne, man skulle være bange for. For ny teknologi. Eller man 

skulle iagttage ny teknologi, og så skulle man - hvis man var typograf med zinkplader - så 

skulle man nok til at lære noget photoshop eller sådan noget.  #00:04:40-4# 
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Der er igen det der med, at teknologien er meget ulige fordelt. Den er her jo - den findes inde i 

min computer. Jeg kan arbejde med den, og vi kunne lave et firma nu. Og så er der bare 

enormt langt hen til folkedybet af danske virksomheder. Jeg har skrevet nogle stikord på disse 

ting. Generelt er man nysgerrig og afventende, man dypper måske en tå eller to, men er der 

ikke nogen, der svømmer digitalt butterfly i et blockchain hav, fordi det findes ikke rigtigt.  Og 

sådan tror jeg, det skal have lov til at være.  Det tror jeg faktisk er en rigtig god ting, at det er 

sådan.#00:05:17-5# 

 

Der ..?.. det her ? til kunstig intelligens. Og der er jo rigtig mange, der bruger kunstig 

intelligens. De ved det bare ikke. Fordi kunstig intelligens er jo ikke noget, at indehaveren af 

havnegriller i Allinge har en bevidsthed om. Men måske opdager jeg, at det der 

bogholderisystem jeg abonnerer på, at det er blevet lidt snedigere til at lure, at det bilag, du er 

ved at kontere på den der konto, skal nok høre til på den her konto. Sådan nogle findes jo. 

Ansigtsgenkendelser og sådan nogle ting.  #00:05:51-0# 

 

Sådan tror jeg også - eller sådan er jeg sikker på - overbevist om, at blockchain også kommer 

til at udvikle sig. At det er noget, der bor inde i mine løsninger. Og der er ret få, hvis vi 

snakkede krypto...? se bitcoin. Man det kan godt være, at der er nogen, der har en eller anden 

transaktion for at købe en havetraktor. På samme måde vil det også være med blockchain, at 

jeg har nu fået af min leverandør ekstra god løsning på at sikre sporbarheden eller 

ordrefaktureringen eller jeg springer et dyrt mellemled over, men vi kan stadig indgå en 

kontrakt, programmerbar penge og sådan noget.  #00:06:17-1# 

 

Man skal ikke ud i ret mange af de begreber før, så står folk af. Det er ikke fordi de er dumme, 

men bare fordi .. sådan jeg har en havnegril, jeg har et management konsulentfirma, jeg er 

teambuilder. Men alle har bruge for at lave aftaler og vil egentlig gerne have fokus på det.  

#00:06:30-7# 

 

[Det vi har hørt rigtig meget, det er denne her valideringsprocessen, som jo nok er det, som 

blockchain lige nu er meget hype omkring. At man kan lukke nogen ind i et netværk og så 

sige, at så kan vi ligesom validere vores købere, især udenlandske leverandører. Så kan man 

sige: Er det en, vi stoler på? Er det en, vi har tillid til? - Og der kunne blockchain jo være rigtig 

god. Det er jo det IBM/MAERSK er gået ud med sammen med IBM og dem. Lige som at få 

lavet det her lukkede blockchain-niveau.   

 #00:07:02-6# 
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[Er det noget de her nogle af de virksomheder har undersøgt noget om? Er de interesserede i 

det? Ved du det?] #00:07:06-4# 

 

Ikke en skid. Formelt set, aner jeg det ikke, fordi jeg har ikke spurgt dem allesammen.  

#00:07:15-2# 

 

Jeg kan ...?. vi har lavet en analyse - måske lavede vi ?? hvor vi spurgte til nogle nyere 

teknologier, og vi fik nogle svar, som enten kunne betragtes som ret beskedne "ja'er" eller i 

min bog var udtryk for, at det var tosset, at vi havde spurgt. For der er ikke en kæft, der 

bruger AI eller blockchain eller er interesseret i blockchain eller digitaliseringen. Det er jo et 

dødssygt emne, må jeg gerne sige sådan ... #00:07:37-7# 

 

Men det enormt interessant at have noget, der nedbringer omkostninger, sikrer højere 

træfsikkerhed, skaber noget tillid. Der skal man finde sine ben, fordi der kunne blockchain 

være med til at sikre det. Ja, det kunne det. Men god gammeldags tillid, og vi kender hinanden 

spiller måske lige stor en faktor. Og kunne man have en god gammeldags central løsning - 

altså hvor der står en server nede i Tyskland, og der er en hær af advokater, der siger, at 

denne her har vi styr på. Så kan vi den vej rundt få et teknisk fiks på den tillid, vi har brug for, 

eller sikkerhed for, hvem du er i den anden af røret. Der er blockchain et nyere paradigme, og 

den gode gammeldagsløsning er en anden.  #00:08:17-3# 

 

Der er meget, der taler for, at blockchain på sigt vil være en lækrere, federe og mere 

tidssvarende og alt muligt.., men det er jo ikke sådan, at vi ikke kan gøre det. Altså, hvis jeg 

skulle handle med en eller anden i Tyskland, ville jeg sikkert også godt kunne finde et system - 

altså en teknisk løsning - der implementerer og cementerer sikkerhed. I hvert fald til det 

punkt, at jeg tør godt sende et designermøbel syd for grænsen. At der så kunne være nogle 

løsninger, som kunne gøre det mere attraktivt, billigere og .. et eller andet. Det ville man jo 

bare tage imod.  #00:08:48-3# 

 

Der tror jeg, man skal tænke på, at de medlemmer, vi repræsenterer, når jeg sidder her og 

taler om bredden og ikke om dem, der er sådan enten frontløberne inden for B2B-handel hos 

LISA ?? eller af it-virksomheden, som udvikler tingene, så er det en sådan en vidunderlig 

pragmatisk tilgang, ligesom - og der skal vi jo også selv som erhverv - jeg skal bringe nogle 

varer ud: Skal jeg købe en varevogn? Det er det bedste i hele verden. - Skal jeg leje en 

varevogn? Det er det bedste i hele verden. - Skal jeg outsource leveringsfunktionen? Det er 

det bedste i hele verden. - Helt afhængig hvad det er for en verden, jeg er i.  #00:09:22-1# 
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Og sådan er det også med teknologivalget, at skal vi køre diesel eller benzin? I have no 

fucking glue! Skal jeg bruge en blockchain løsning, eller skal jeg bruge en central, traditionel 

tillids-infrastruktur, som vi har været vant til med tinglysning og sådanne ting. Tja! Det er, når 

løsningerne er der, at I får svarende på de spørgsmål fra mig eller fra nogen andre.  

#00:09:36-8# 

 

[Det er, når flertallet begynder at dykke ned i blockchain?] #00:09:42-4# 

 

Der er et marked, hvor jeg faktisk gik ud for at købe et eller andet, fordi jeg synes det er 

fornuftigt. Det er en lidt gammel analyse, som jeg fandt frem, hvor vi havde taget 

temperaturen på digital rundrejse ? hos danske virksomheder - der er ikke noget overraskende 

i det, men der er kommet nogle tal på det (jeg viser det til jer  bagefter - med forbehold for at 

den er et par år gammel), og der spurgte vi til: Hvorfor gør I ikke mere ..? digital ? branche?? 

Folk snakkede selvfølgelig om, at de mangler penge, tid og kompetencer. Og der taler vi ikke 

om blockchain, der taler vi om det vi vil kalde den basale digitalisering. Altså, er du på 

Facebook, hvis du har en iskiosk? Har du et digitalt bogholderi, hvis du et eller andet, hvad ved 

jeg?  Bruger du et eller andet speedy software til, hvis du er i rekruteringsbranchen?  

#00:10:45-1# 

 

Afhængig af - igen de der 100 forskellige brancheforeninger - og der er de fleste jo sådan, at 

de har godt fattet, at der sker en hel masse, men der er også nogle hotdogs, der skal 

smækkes sammen, nogle varer der skal bestilles, og der skal måske også en annonce i avisen. 

Og der blockchain - altså ikke på månen, det er på venus ...? og derude rykke tættere på. Og 

det spørger i sikkert om lidt senere. Det sker jo sikkert i løbet af for nogens vedkommende 

næste år, for nogen 3 år og for flertallet først om 10 år. Fordi tingene kan godt være der lige 

nu, men uden at de sådan rigtigt er der.  #00:10:54-5# 

 

Det samme med cloud computing. Jeg var embedsmand i 10 år. Sad og skrev om cloud 

computing for 15 år siden, og der skulle vi sætte det i kursiv og i citationstegn og have en 

fakta boks om, hvad cloud computing var. Og aldrig har vi talt så lidt om cloud computing som 

nu, og aldrig har vi brugt det mere. Og hvis du gik ud og spurgte folk: "Bruger du cloud 

computing"? De vil sige: "Det ved jeg ikke rigtigt". - Det er et tåget begreb. Deri tror jeg 

såmænd, at I finder sådan flertallet eller langt den overvejende del af danske virksomheder.  

#00:11:22-1# 

 

[Vi kan jo godt fornemme lidt, at når man snakker om blockchain generelt, så er det første folk 

siger, at det er kryptovaluta. Vi må jo bare erkende, at kryptovaluta er måske 2 % af 
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blockchain teknologien. Men det er bare kryptovalutaen, der har vundet frem først.  

#00:11:37-3# 

 

Vi har fået fornemmelsen af, at det er der nogen virksomheder, der har gjort og sagt: Det vil 

vi ikke være en del af, fordi kryptovaluta har været et ordentligt ...? Og vi har fået lidt på 

fornemmelsen, at det fleste siger: Så gider vi ikke, fordi den startede jo med noget negativt - 

tror jeg godt man kan sige om kryptovalutaen - men igen, det er sådan en lille del.  

#00:11:58-7# 

 

Har du en fornemmelse af, at nogle af virksomhederne måske også holder fra blockchain, fordi 

de tænker kryptovaluta?] #00:12:03-4# 

 

Ikke fordi de er skræmte af, at det gjorde sådan her, og ikke fordi at de blev kendt de facto 

som sådan en kriminalitetsvaluta til ... ??? danske virksomheder ?? med at gøre er, at 

når ...??ware blev rullet ?? og det har 3 ud af 4 oplevet, så bliver det opkrævet noget, der 

hedder bitcoins. Om det er sådan afledningen fra at bruge blockchain teknologien, det ved jeg 

ikke. Denne her samtale ville ikke finde sted i 95 %?? af danske virksomheder.  #00:12:26-6# 

 

Man vil åbne sin Jyllandspost, og så er der noget med ... altså, et træ er faldet ned uden for 

Roskilde. Så er der noget om dagens hypede teknologi, og så bladrer man videre, fordi man 

tænker: Hvad fanden skal jeg med det? #00:12:36-9# 

 

Hvad kender det gennemsnitlige danske synonym med en dansk virksomhed til blockchain? 

Jamen, det er kryptovaluta. Jeg tror ikke det afholder dem fra at bruge. Det, der afholder dem 

fra at bruge det, er ... #00:12:50-4# 

 

[Det er uvist.) #00:12:50-4# 

 

Ja, det er uvist, hvad det er.  #00:12:54-6# 

 

[Det er for nyt.] #00:12:56-1# 

 

Det er for nyt, og fordi teknologi er pivhamrende uinteressant. Men at drive sin forretning på 

en nemmere, smidigere, et eller andet plus-ords måde, det vil vi gerne høre på.  Når vi samler 

20, 30, 70 mennesker til at høre om, hvordan kan din virksomhed drage nytte af podcast eller 

det nye V-card direktiv, eller hvad kan man gøre med Microsoft azure platform, eller hvordan 

kan du bekæmpe snyd og humbug på nettet med en teknisk løsning, der holder forbryderne 
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ude, eller clear dankort eller sådan noget, så vil man gerne høre om det. Men igen, der er ikke 

en kæft af vores handlende, som gider at høre om kunstig intelligens - 5 % måske.  

#00:13:29-3# 

 

Men når du har et arrangement om, at her er kunstig intelligens, som kan spotte dem, der 

ellers gjorde, at du blev franarret nogle penge. Konkret: Du modtager 100 ordrer om dagen. 

Pludselig er der en ordre, som  er med et tysk MasterCard udstedt i Tyskland, varen er bestilt 

til et sted i Portugal, og den, der afgiver bestilling, sidder i Ukraine. Det kunne sikkert være en 

god forklaring på det. Men den bliver ..?et, og så kan du ringe op og høre, om du skal sende 

Arne Jacobsen til Portugal. Det er jo bare sådan en løsning. Og det er jo ikke sexet kunstig 

intelligens. Det er bare en løsning, du kan abonnere på for 300 kr. om måneden. Så køber du 

den, og så er du pludselig en del af et økosystem med kunstig intelligens, man du vil aldrig 

svare det i en survey. Du har bare fået en digital assistent, der kan hjælpe dig til at undgå at 

blive svindlet for, fordi en gang er en gang for meget. Så pragmatisk er det.  #00:14:20-8# 

 

Det betyder også, at dem, der faktisk udvikler løsninger, som kan gøre et eller andet baseret 

på (nu taler vi blockchain) ville også have et godt salgs..?, hvis man samler alt mellem 20 og 

100 mennesker oppe i børssalen. Men indtil da, så er det en nørded diskussion. Digitalisering 

er jo traditionelt noget, vi synes er kedeligt og uinteressant. Til gengæld er det også nederen 

at snakke om. Og man har erfaring med, at det er sådan noget, der bare skal virke. Det vil vi 

høre mange sige.  #00:14:47-6# 

 

Og så har der været kørt en kampagne på digitalisering i lang tid, så man godt ved, at det skal 

jeg være obs på for ikke at sygne hen og blive en dinosaur og sådan noget. Men  den 

sammenhæng er blockchain altså virkelig udviklet i ..?en. Det er den - altså virkelig!  

#00:15:00-7# 

 #00:15:02-0# 

 

Revisorerne, de har alligevel sådan en .. de skal jo også kunne rådgive om det selv, samtidig 

med at de skal i den grad iagttage teknologien.  #00:15:10-8# 

 

Jeg ved ikke, hvor stor blockchain på 10-års sigt har af afgørende forskel. Hvis du har en 

iskiosk i Allinge, og jeg har en iskiosk i Allinge - jeg tror det er nogle andre ting, som jeg rent 

snusfornuftigt skal markedsføre mig på. Måske bare en facebookside og vise mine åbningstider 

- altså kunne lave flødeboller med kokos på toppen. Jeg tror det er der, vi er.  #00:15:27-8# 

 

[Jeg tror faktisk lige vi vil hoppe over spørgsmål 2, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at selve 
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teknologien, den har vi været inde over, hvordan I forholder jer til den.  #00:15:39-8# 

 

Lad os gå ned til #00:15:40-1# 

 

Spørgsmål 3: Hvordan vil det påvirke revisors arbejde i fremtiden? Nu ved jeg godt, at du 

siger, det ved du ikke så meget om. Men vi kan jo kort sige, at dem, vi har snakket med, når 

vi har snakket med revisionshuse, så siger de: Det betyder ikke så meget. Vi ændrer det bare 

lidt, vi bliver lidt mere it-revisorer. Men når vi snakker med folk udenfor revisionsbranchen, så 

siger de: Revisor - det er ham, vi sparer væk om 5 år, fordi så har jeg fået anden teknologi, 

der kan hjælpe mig.) #00:15:59-3# 

 

Jeg tror, at begge dele er rigtig på  en og samme tid. Fordi revisors rolle, jf. den samtale I har 

med ham fra Deloitte, er under kraftig forandring. Det er også det, jeg synes, man hører fra 

FSR, at kunstig intelligens - hvis vi skal nævne den igen - og blockchain gør, at det arbejde, 

jeg normalt udførte ved at sidde og fedte med nogle bilag for at karikere det lidt, det er der 

nok en elektronhjerne, der kan klare. Altså spotte mønstre i uhensigtsmæssigheder, fejl, 

mangler, fumle, svindle. Sådan nogle ting. Og det ..? spor inde i datamaten, at man har 

elektronhjerne til at blive snedigere til at scanne  det. Jamen, så har du høvlet et eller andet 

stort tocifret procenttal væk af det, som revisoren traditionelt har foretaget sig.  #00:16:38-

0# 

 

Og næste led med blockchain - kan vi så have nogle - og dermed dem også advokater i 

virkeligheden - det her med programmerbare penge og selvopfyldte? kontrakter og sådan 

noget. Når det bliver sådan tilpas meget en vare - hvor igen, jeg har ikke en 

blockchain ...ergi? - men vi to handler sammen, og vi har fået en erfaring med, at det dur, at 

når den bliver sendt, så gør den det, og så får du de 50 %, og hvad det måtte være. Det 

kommer også til at betyde noget for advokatbranchen og revisorbranchen. Det spiser nogle af 

deres jobfunktioner - ikke deres job. Det som revisoren så i øvrigt skal rådgive om udover 

blockchain teknologi, det er jo også i høj grad informationssikkerhed, som jo både er den it-

sikkerhedsmæssige ting med sådan helt nede i koden, men jo også meget er 

informationssikkerhed med adgangsforhold. Altså, gik jeg ind i bygningen, og huskede jeg at 

låse min skærm, eller kan I pludselig købe mig, og har vi en hensigtsmæssig måde at omgå 

passwords på, og hvad er vores praksis for Wi-fi, og hvad er vores praksis om de 

samarbejdsværktøjer, vi bruger, og hvordan skal virksomheder generelt - man vil gerne have 

kunderne rigtig meget tæt på - og alle mulige steder. Så alt det her med sikkerhed, som er 

kæmpestort, og som regeringen gør meget ved. Men regeringen gør meget på de her 

samfundskritiske sektorer. Altså, de områder: Energiforsyning, drikkevandsforsyning, 
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telesektoren får megen kærlighed og får en stor del af de 1½ mia.  #00:17:55-1# 

 

Men alle dem, der ikke er i den kritiske infrastruktur , får ikke så meget hjælp. Og det betyder 

jo, at vandspilskonsulenten? og bageren og de allesammen, de har brug for nogle gode råd. 

Der kommer revisoren - både de store revisionshuse og den lille landsbyagtige revisor - til at 

spille en større rolle. Det kan man jo høre på dem allerede nu.  #00:18:12-1# 

 

Så det der med, at revisoren - især for SME-segmentet? - er jo den eneste, primære betroede 

rådgiver, som måske før sad og fedtede med bilag, nu er mere til at sige: "Skal vi ikke prøve 

at kigge på noget informationssikkerhed" - og kan oversætte issue 27001 til hverdagsdansk.  

#00:18:30-2# 

 

Jeg tror begge dele er rigtig på en og samme tid.  #00:18:33-3# 

 

[Så, revisors rolle bliver noget andet?] #00:18:35-0# 

 

Revisors bliver noget helt andet. Og den gør den af alle mulige årsager, som ikke kun handler 

om blockchain. Hvis de køber sådan en Dinero-løsning?, så kan den jo det der med, at 9 ud af 

10 putter som regel kaffe ind under kantinehold og ikke under kopipapir. Er du sikker på, at du 

ikke har fumlet? Altså sådan noget rent læringsteknologi og alt det der.  #00:18:57-3# 

 

It-løsninger bliver mere brugervenlige i al sin enkelthed. Den der terminologi (jeg havde selv 

firma for 15 år siden), der omkranser regnskab - for mig var det knaldsort. Der kan man se, 

og det siger ..? også fra FSR, at Dinero og hvad hedder den anden ...(...snakken i munden på 

hinanden??) de der, de benytter bare en anden teknologi. Som for os, der kan tacke billeder 

på Facebook, som min mor har lært, fordi det er sjovt at tacke billeder på Facebook, vil ikke 

kunne blive sluppet løs på sådan en erhvervs-it-løsning. Og det vil sige, at erhvervs-it-

løsningerne, som er lavet af professionelle, de bliver mere og mere facebookificeret i overført 

betydning, og det spiser også nogle jobs. Og vi får lidt mere en forventning om, at vi tre kan 

godt starte et firma i morgen, så vi vil ikke bruge 20.000 på, at en revisor opretter en 

kontoplan. Staten kommer også til at gøre noget på det område. Uden af det har noget med 

blockchain at gøre i øvrigt.  #00:19:46-2# 

 

Og så er der selvfølgelig alt det der, der er lige nu med denne her skandalesag med Britta, 

Danske Bank, hvidvaskning - de der steder er store ting, der gør avs på et samfund. Der 

kunne det godt være, at noget sporbarhed og noget blockchain teknologi er en brændende 

platform for at rykke på det. Men så er vi oppe i et andet leje. Så er det måske også sådan... 
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så vil vi godt være med, men så ender det ud med, hvordan praktiserer staten sin compliance 

og sådan noget. Der tror jeg faktisk, at blockchain kunne stå i den næste fælles offentlige 

digitaliseringsstrategi. Jeg har faktisk primet? en lille smule for det nu.  #00:20:28-1# 

 

Jeg ved ikke, om I har set det. Men den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, er den der 4-

årige strategi imellem de tre myndigheder:  staten, regionerne og kommunerne, som er 

deres ..?. på, hvad gør vi de næste 4 år. I gamle dage var det sådan noget med, at vi skal 

have en e-mailadresse pr. 1. januar 2009. Den forrige var meget målrettet kun på?? e-fikseret 

med, at 80 % af alle ?? borger og offentlige myndigheder og virksomheder skal være digital 

med udgangen af 2016, tror jeg.  #00:20:54-2# 

 

Det var meget veldefineret, og det var fantastisk. Når vi læste den nye, indeværende, så var 

det lidt mere sådan mindre håndgribeligt, mindre kvalificeret i hvert fald. Og det måtte vi også 

ud i pressen og sige var fantastisk, skræmmende og fantastisk, fantastisk på en og samme tid. 

Fantastisk skræmmende på den måde, at har vi så ikke noget at hænge nogen op på? Og 

fantastisk, fantastisk, fordi hvor er det rart, at der sådan i preamblet, i forordet til den, var 

defineret med, at vi skal iagttage nye teknologier.  #00:21:22-1# 

 

Jeg sad som embedsmand under den forrige digitaliseringsstrategi - og den der 

mobilrevolution, som alle snakkede om, ligesom vi snakker blockchain - den ramte lige 

pludselig. Det betød bare, at NemID faneme ikke virkede på en mobiltelefon. Men fordi det 

hele var hængt op i nogle meget konkrete kopier?, der var zigsakset? til hver enkelt ting, 

hvilket var fantastisk, fantastisk. Så var det også bare et benspænd, fordi de der - jeg tror det 

var 50 mio. det ville koste at lave den mobile ..? - den fandtes bare ikke. Og den blev klappet 

af så grundigt, at det var bare effektivt umuligt, så der brugte vi en del tid på at finde de der 

penge, så vi kunne lave en mobil NemID.  #00:21:55-3# 

 

I det nye paradigme vil man i højere grad kunne sige: Der er noget ..erirng?, der er også 

noget blockchain teknologi. Kan vi bruge datamining til at finde sociale bedragere, kan vi - 

hvad ved jeg. Det kommer der mere af. Og perioden udløber om 2 år, så jeg kunne sagtens 

forestille mig, at på nogen af de der udbetalingspraksisser og sådan, der kan man få både en 

mere velsmurt maskine, og man kan også få en større tillid til den offentlige sektor, som vi 

traditionelt nyder meget god tillid til.  #00:22:24-1# 

 

....? fra FSR var på twitter i dag og snakke med det her om årsregnskaberne og det her med 

svindelfirmaerne og sådanne ting - kunne der være noget der, der kunne bygge oven på 

vores .. altså i dag bygger vi på tillid, og så har en revisorløsning, som er sådan i høj grad 
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benytter sig af en tillid, og så er der NemID til at tjekke, at det er den juridisk rigtige person, 

som sidder i den anden ende, der gør det. Men det den juridisk rigtige person kan gøre, er ret 

vidtgående i svindel- og humbugoptik. Så der kunne der godt komme til at ske en hel del. Og 

der kunne revisor også få en rolle.  #00:22:55-0# 

 

[Altså, man kunne godt forestille sig, at staten måske ville være lidt mere villig til at kigge på 

blockchain efter denne her store skandale.  #00:23:00-8# 

 

Der har i hvert fald været nogle skandaler. Der var også udbytteskatten.  #00:23:08-3# 

 

Og det kunne man godt forestille sig, at det vil give incitament til at kigge mod blockchain for 

at sige, hvordan sikrer vi os, at det her ikke sker igen.  #00:23:13-4# 

 

Der er menneskelige fejl. Det er måske nok kendetegnet for al det her, der er foregået - eller 

fejl og fejl - kald det, hvad man vil - men der er mange menneskelige transaktioner og mange 

menneskelige hænder indover hele tiden.] #00:23:26-5# 

 

Ja i meget højere grad.  #00:23:29-4# 

 

[Vi må jo bare erkende, at der sker fejl, når det kommer til mennesker. Indenfor det offentlige 

bliver der også snakket meget mere om effektivisering og sådan noget. Der bliver sparet - 

hvert år bliver der sparet. Der er jo ikke mange år, hvor der kommer flere penge i kassen.] 

#00:23:39-5# 

 

....faglige? i den offentlige sektor. Det må jo smitte af på en eller anden måde. #00:23:43-7# 

 

[Så i stedet for at spare på plejehjem og alle mulige andre steder, så er det måske smart at 

spare nogen af de her steder, hvor der har været problemer.] #00:23:51-9# 

 

Det tror jeg også. Det tager per definition lang tid. Det er her, der skal en mekaniske til for at 

iværksætte det, fordi det er en træg ... hele denne her mekanik og jo meget - jeg ved ikke, 

om den er  tung  -  men den er i hvert fald tidskrævende, fordi den skal pr. definition være 

velkoordineret, fordi ellers ville vi også være kede af det som borgere.  #00:24:10-2# 

 

Og der kan man sige, at der er der igen det her med virksomhedsgearet. Altså, jeg kan tilbyde 

en løsning, der gør det mere trygt at sende en havetraktor syd for grænsen. Den vil vi gerne 

købe. Ja tak - i morgen. Hvornår kan den være færdig? Eller skal staten have sådan lidt 
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mere ...nåh, den er færdig om 4 år.  #00:24:22-4# 

 

Og sådan skal det jo være. Det synes jeg også personligt også, at det skal.  #00:24:32-7# 

 

Det er jo ikke en eller anden teknologihaj. Vi afskaffer kronen, vi springer over euroen og går 

direkte i bitcoin. Det ville være kækt og friskt, men det ville nok være tosset.  #00:24:40-2# 

 

[For lige at gå videre med det. Hvornår tror du så, at den her teknologi kunne være et 

væsentligt området? Nu har vi jo snakket lidt om det. Men det lyder ikke som om, det bliver i 

morgen?] #00:24:48-9# 

 

Nej, det tror jeg ikke det gør.  #00:25:49-4# 

 

Jeg tror der kommer til at ske rigtig, rigtig meget i de kommende måneder og år, men hvis 

man zoomer ud og kigger på generel teknologioptag, altså det med, at teknologien skal 

modnes, ikke kun sådan at teknologien fysisk teknisk virker, men også at der er en tillid til 

den, og at løsningerne er til at forstå, og at de er brugervenlige, og at der i sidste ende faktisk 

også er et behov. Det er det, man for en teknologioptik tit undervurderer. Det er det her med, 

at det er ret bøvlet at skifte arbejdsvaner, og så længe den knager, så holder den. Og den der 

gamle varevogn, den kan vi godt lappe sammen med noget gaffatape. Skulle man skulle købe 

en ny? Det ville være en stor udgift. Men skal man så have en ny form for kørekort? - og alt 

sådan noget. Der egentlig en meget forståelig pragmatisk afventen på sådan noget. Det tager 

lang tid.  #00:25:49-4# 

 

Og nogle gange er det også rationelt. For det kan godt være, at vi får verdens bedste 

blockchain løsning, hvor man i princippet har mere sikkerhed. Men hvis du så skal uddanne en 

masse medarbejdere, og det koster en del at investere i det, med al den usikkerhed der er på 

det, og du skal også have bagt noget brød, så er du bare mere tilbageholdende.  #00:26:03-

2# 

 

Det har taget 15 år at få cloud computing, som bare er, at i stedet for serveren står her, så 

ligger den ude på internettet, og der er et stik i væggen, det kommer ud af. Det har taget 

sådan noget som 15 år at modne det marked. Og det er jo ikke, fordi der teknisk ikke har 

været en løsning. Det er blevet billigere og sådanne ting. Men paradigmeskiftet sådan teknisk 

fra et leverandørtidspunkt, det fandt sted for 15 år siden. Så meget, at vi andre kastede op 

over starten af cloud computing. Og nu er der hul på markedet. Det er der sket indenfor de 

sidste 3-4 år.  #00:26:35-5# 
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Så det er sådan, at der går 10 år, før det her blockchain for alvor er derude. - Måske? 

#00:26:42-6# 

 

[Vi har jo nok lidt fornemmelse af, at - fordi Danmark er jo et af foregangslandene, når det 

kommer til det her teknologi og udvikling og sådanne ting - og det er også fordi, der er jo 

meget stor forskel på, hvad folk forventer af udviklingen af blockchain og sådan noget. Og de 

fleste har jo faktisk sagt, at indenfor de kommende 3-5 år, er det deres forventning - og det er 

typisk også indenfor revisionsbranchen og de større huse her ... #00:27:07-4# 

 

De større virksomheder. Vi har været hos Nets, og vi har været hos KMD.  #00:27:13-2# 

 

Det er de store, der har en helt klar forventning om, at det er nu, det sker. Og jeg kunne 

forestille mig, at det nok også er dem, der rykker først. Det er jo de store. Det er jo ikke 

iskiosken og lille tømrermester Hansen nede på hjørnet. Det er jo ikke dem, der rykker først.  

#00:27:22-9# 

 

Og som vi var inde på - nu nævnte du selv - at det nok primært er en betalingsløsning og 

sådan noget i starten. Nets er jo helt oplagt.] #00:27:33-2# 

 

Ja, Nets og forholdet ?? til teknologileverandør eller lever også af og bryster sig af, at de 

selvfølgelig er i front og hele tiden har folk, der er på det. Altså Finans Danmark er selvfølgelig 

på det. Selvfølgelig er KMD på det. Selvfølgelig er DFC på det. De skal jo levere både varm luft 

og kold luft og it-løsninger og alt muligt, så selvfølgelig er de på det. De har også kunder i den 

anden ende.  #00:27:52-5# 

 

Men hvis spørgsmålet går på erhvervslivet i almindelighed. Det er ikke engang defineret til at 

være specielt små virksomheder. Bare virksomheder i almindelighed. Altlså, jeg arbejder ude i 

marken. Jeg kunne sådan set godt være en 400 mand stor virksomhed i hvad ved jeg 

branchen. Og mit arbejde ved datamaten er kravlet over på en mobilenhed. Der må man 

gerne bruge blockchain i den. Men det der skifte, som jeg spørger til: Hvornår er det, at jeg 

går ombord i det? Hvornår er det jeg kan træffe en moden beslutning om, at det her det er et 

teknologispor, som er så vigtig at forfølge, at jeg lægger personaleseminaret til side eller 

fravælger varevognen eller kigger lidt mindre på markedsføring og lidt mindre på HR eller 

verdensmål?. Altså , det jo - fra sådan et perspektiv som vi sidder her - der sidder vi med alle 

de dagsordener: Miljø. Altså, verdensmålet er kæmpestort. Det ord blev sagt 18 gange, tror 

jeg det var, til .... Finanslovsudspil og sådan noget. Den er jo den optik.  #00:28:45-1# 
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Og med de 18 minutter du har om dagen til at vælge spor. Så har du måske 18 i morgen, og 

så kan du godt bruge 18 minutter på at rydde en halv dag i næste uge eller sådan noget. Og 

det er det vindue, du har til at gå om bord i en ny og i bedste fald lidt diffus teknologi.  

#00:29:03-9# 

 

[Jeg arbejder hos Novo Science, og nu spurgte jeg lige vores digitaliserinsafdeling. De har 

overhovedet ikke snakket om blockchain. Det snakkede vi også om i vores sidste interview. 

Jeg tror rent faktisk, det har lidt at gøre med alle de miljømæssige udfordringer, der er 

omkring den her teknologi. #00:29:22-8# 

 

Lige nu er det dyrt at lære - altså energimæssigt er det dyrt at lagre alle de her informationer, 

som blockchain bruger oppe i skyen. Det koster utrolig meget energi.  #00:29:36-1# 

 

Jeg kunne også forestille mig, at det var derfor Novo Science de ligesom holder det lidt væk, 

fordi så går det ud over pæne regnskab, kan man sige. For man skal være en grøn 

virksomhed. Nu ved vi så, at der bliver arbejdet på løsninger.  #00:29:45-3# 

 

Der kom ikke rigtig nogen begrundelse i hvert fald.  #00:29:50-0# 

 

Vi kunne forestille os, at det var det, uden at vi har hørt så meget andet.  #00:29:52-2# 

 

Men var ret interessant. Jeg skrev faktisk til dem, fordi jeg tænkte, at de om nogen må have 

snakket om de kunne gøre et eller andet smartere.] #00:30:00-0# 

 

Det kan også være fordi, at den branche har været så regelsæt reguleret - alt muligt - at der 

har I en løsning, som kan leve op til de skyhøje krav og forventninger man har til sig selv. Det 

kan godt være, at hvis vi var startet fra år 0 og havde sådan en blockchain teknologi, så var 

det selvfølgelig den, vi skal bruge.  #00:30:24-0# 

 

Men igen det der forretningsmæssige. Man skal kunne stå i TV og sige, at vi har styr på alt. 

Der kommer ikke pludselig en broccoli ind i insulinen eller noget.  #00:30:28-7# 

 

 Hvis man har en løsning, der dur til det, og man har sådan fundet et plejer, og det har igen en 

uafhængighed til, hvordan man gør. Jeg har ikke et billede af, hvordan produktionskæden er i 

den branche. Men hvis det virker, så skal der dæleme meget til for at lave det om. Altså ..?er, 

at det koster en trilliard, men man får ... #00:30:49-4# 
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[Udbyttet er nok ikke så stort.] #00:30:49-4# 

 

Nej. Og man er jo i tillidsbranchen, så man er ikke jo ikke i "Gud, jeg synes du er den mest 

seje teknologidrivervirksomhed".  #00:30:59-7# 

 

Der går jeg ud fra, at der er nogen, der har haft nogle modne beslutninger om. Det er også lidt 

det, jeg taler om på en lidt mere ...?iær måde, når det kommer til lidt mindre virksomheder, at 

det er sådan snusfornuft. Og det tror egentlig er meget fornuftigt, at man godt kan blive 

optændt af den hellige ild, når man beskæftiger specifikt med nogle teknologier - og siger, du 

kan jo spare det halve eller et eller andet.  #00:31:18-2# 

 

Derfor tror jeg også, at denne pragmatisme egentlig også er vældig god. Og så skal man holde 

sig på front?? og alle de der internationale målinger, hvor man ligger i toppen af. Og der er 

sådanne ting, man også kunne reagere kildekritisk på, at grunden til, at man ligger i toppen, 

er, at de indikatorer, som bunder ud i, at Danmark er nr. 1 og nr. 2 og sådan noget. Det er 

måske sådan lidt den der bølge 1 af digitaliseringen. Altså, hvor obligatorisk digital post, den 

trækker godt opad. Det med alle danskere er på nettet. Supergodt!  #00:31:43-5# 

 

Havde man gravet mere rundt i de nyere digitale transformative teknologier, så kan det godt 

være, at Estland ville tæve Danmark - og er i fuld gang med at gøre det. Der er metodisk 

udfordring i det. Men så selv, hvis man er Novo eller A.O. Johansen - altså, det er det, der gør 

det. Der er et årsregnskab, der er nogle aktionærer, der er et eller andet.  #00:32:01-7# 

 

[Nu, vi sidder og snakker, så kan jeg ikke lade være med at tænke: Kan man risikere, at man 

kommer ud i et sted, hvor der kommer en hel masse udbud omkring brugen af blockchain, 

men der er rent faktisk ikke nogen, der ønsker at bruge det?] #00:32:10-6# 

 

Det kunne man sagtens forestille sig.  #00:32:13-4# 

 

[At der kommer en hel masse tilbud ud, og at så alle bare siger: Nej.] #00:32:18-2# 

 

Jah, eller også tænker: hvorfor eller sådan noget. Det tror jeg, da jeg eftersøgte Microsofts 

datacenter i  Dublin for 15 år siden. Den står bare der og kører lidt i tomgang, fordi de vil jo 

gerne kunne levere det her. Det er igen bare noget med, at it kommer ud med et stik i 

væggen og ikke fra en server nede i kælderen. Og vi skal nok passe godt på dine data, og her 

har du vores alt muligt. Altså, teknisk var den jo meget nem at sige ja til. Og hvorfor tog det 
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så lang tid, før der kom hul på pakken? Det er fordi, der er sådan en - jeg ved ikke om jeg skal 

kalde det skepsis - bare sådan en det må vi kigge på ved lejlighed. Der er noget, der altid er 

vigtigere. Der er en tendens til mange af os skelner mellem hvad der vigtigt eller vigtigst. Det 

andet, det sker ikke, for så kommer der noget nyt vigtigst i morgen.  #00:32:59-5# 

 

Det er meget primitivt og simpelt. Men jeg tror, det er meget retvisende for det her.  

#00:33:05-8# 

 

Nu er I jo blockchain nørder og finder ud af alle de der vidunderlige aspekter. Derfor ved I jo 

6.000 gange mere end den gennemsnitlige danske virksomhedsleder.  #00:33:14-3# 

 

[Fornemmelsen har også været sådan lidt, at hvis vi snakker blockchain - hvis vi skulle sige 

noget for at få nogle af erhvervsfolkene til at bruge blockchain, så var det ligesom vi sagde: 

Hvis du nu kunne spare din revisor væk, hvad så? Så sagde de jo allesammen: Ja tak. Fordi 

det er jo det vi er ude i, at når economics og billig spealing?? speeding?? og alle de her, de 

kommer med det her regnskab - det er jo det, Erhvervsstyrelsen er gået ind og har sagt, at 

alle de her mikrovirksomheder skal have mulighed for bare at kunne indberette direkte på 

deres regnskabssystem. Altså, simpelthen springe revisoren over og bare indberette.  

#00:33:44-0# 

 

Det var også derfor, vi startede med at sige: Okay, skal revisor være bange for, at når denne 

her blockchain teknologi rigtig bonner ind, er vi så overflødige? I hvert fald de små af dem. 

Men det er så det, jeg hører, at det tror du ikke rigtigt sker, medmindre det er fordi, der bliver 

direkte?? tilbud, hvor de siger, du kan spare 20.000 om året eller 50.000 om året på dit 

revisionshonorar. Fordi nu kan du bare bruge economic, og så skal den nok sørge for, at ...]  

#00:34:08-9# 

 

Det skal nok spise nogle jobfunktioner, som vi er vant til fra alle mulige andre ting. Det er dem 

med de lyseblå skjorter, der har hovedpinen nu. Jeg tror vi har en anden revisorbranche om de 

her 5-10 år. Men det er jo ikke sådan, at vi har ingen revisorbranche. Det tror jeg simpelthen 

ikke på.  #00:34:29-2# 

 

[Der bliver mere rådgivning og knap så meget revision. Der er der, vi ender.] #00:34:31-7# 

 

Ja, og jeg tror, at selv med projekt automatisk erhvervsrapportering, hvor tallene swifter 

automatisk fra mit bogholderisystem, som enten er der eller der, og hen til Erhvervsstyrelsen 

med en standardiseret kontoplan, så er der stadigvæk, hvor meget goodwill har vi, hvis vi 
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opretter det her apps, eller hvad fanden ved jeg.  #00:34:50-2# 

 

[Ejendomsvurderinger og ..] #00:34:50-7# 

 

Jah, og alt der handler om skøn og vurderinger af noget, og hvad med vores kantineordning, 

og hvordan er det nu, vi klarer det der med medarbejderbredbånd og alle de her ting, hvor det 

er: Det her kunne jeg godt finde på internettet. Løsningen giver man jo ikke, vel? Og det 

kunne godt være man bare skulle forbrænde nogle hundredkronesedler på, at få en, der har 

prøvet det 100 gange før, til at hjælpe mig med det og så kommer med en 

informationssikkerhed. Det tror jeg ikke. Men en forandret branche helt sikkert. Det siger 

deres direktør jo også. Der er en lille YouTube video - kampagne er det nærmest - for et par 

måneder siden.  #00:35:26-7# 

 

[Jeg tror, at vi allesammen er rimelige enige om - nu arbejder jeg selv i revisionsbranchen 

stadig. Camilla har gjort - og der er jo ikke nogen tvivl om, at når jeg sidder på et seminar og 

kursus og sådan noget, så er det it-revisor, jeg skal være nu. Jeg skal ikke være revisor, der 

vender bilag. #00:35:42-8# 

 

Lad os hoppe videre til det næste: #00:35:46-0# 

 

Kan man klæde medarbejderne på til at arbejde med blockchain? Tror du det?]  #00:35:48-0# 

 

Det er mere det med, hvad det betyder. Fordi hvis vi nu var en direktion i en eller anden 

virksomhed og tænker: Ved du hvad, det her det er simpelthen det, der gør, at vores 

komparative fordel et eller andet ..så selvfølgelig vil vi finde nogle medarbejdere, som får os 

trygt ind i den udvikling. Ligesom med al mulig anden teknologi, at man har sådan en særlig 

task force et eller andet. Det kan man jo finde noget viden på. Men igen, jeg tvivler på, hvor 

meget vores bogholderifunktion i Dansk Erhverv har haft af teoretiske kurser om, hvordan 

cloud computing fungerer til cpop-protokoller og web-teknologi, og hvad fanden ved jeg. De 

skal jo benytte sig af nogle løsninger, som forhåbentlig har nogle brugergrænseflader, som 

svarer til det vi har i dag. Der er jo ikke nogen, der tænker ret meget over, hvad der foregår 

inde bag skærmen.  #00:36:44-9# 

 

Så på en eller anden måde bliver blockchain jo heldigvis uinteressant. Fordi Facebook ligger 

også på et lag af teknologi siden 70'erne.  #00:36:56-7# 

 

Men jeg har nørded ud i, hvad der ligger af teknologilag med app?? work ? servere og TCMP-



Page 245 of 330 

 

protokoller og til Berners Lee og HCML-specifikationer. Men det er jo bare, fordi jeg har været 

nørd. Min mor kan sagtens være på Facebook uden at vide noget om TCMP, og 

bogholderifunktionen kan sagtens vide, at man laver bogholderi på en lidt snedigere måde 

uden at vide en kæft om de underlæggende teknologier. Det er godt at vide en lille smule 

mere end grundpensum, men igen - skal vi efterlade vores medarbejdere i blockchain? Nej. - 

Skal vi uddanne vores medarbejder i at være mekanikere på de her varevogne? Ja, måske, 

hvis der er en business case i det. Men det kan godt være, at de bare skal have et kørekort, 

hvor man drejer nøglen og kører ud til kunden. Så hvor meget at de her teknologilag, der 

ligger i at fremstille en varevogn, skal man være bekendt med? Ikke nødvendigvis så meget.  

#00:37:36-1# 

 

[Synes I, at der er nok - sådan generelt - information omkring blockchain? Vi har jo snakket 

rigtig meget om, at - nu læser vi jo - vi er jo begge to på cand.merc.aud. - som jo er helt 

sikkert, den vej man skal køre, når man skal uddanne sig. Der er simpelthen ikke nok it-

teknologi-undervisning. Der er kommet et valgfag nu, efter vi er færdig med vores valgfag, 

som rent faktisk omhandler en lille smule blockchain. Men det er jo kun 10 % i faget generelt. 

Men alt muligt andet - det er jo det, vi har snakket meget om - det der med: Er man uddannet 

nok, når vi bliver færdige?] #00:38:08-3# 

 

Nej, der er man ikke. Det har vi nogle tal på, der er meget sjove - ikke lige specifikt for nogle 

uddannelser. Men vi målte - på forskellige måder blev der målt på, om der var digitaliseringer. 

Og igen digitalisering er et forfærdeligt begreb - men giver uddannelsen dig en tilstrækkelig 

musikalitet - lad os kalde det det - for det handler jo ikke om at kunne andet end de nørdede 

teknisk set gør indenfor datalogi.  #00:38:32-8# 

 

Der er for lidt af den slags på uddannelser generelt. Alt fra markedsføring - ja det kunne være 

sociologi, og måder at lave data mining på. Selvfølgelig er det et fag, hvor der er brug for 

meget store surveys og sådanne ting. Der er for lidt af det, synes vi. Det synes 

uddannelsesministeren også, og så skriver vi på twitter, at vi synes han har ret. Det kan vi 

også mærke, når der er konferencer om emnet. Vi har lavet en survey på et tidspunkt, hvor vi 

stillede et spørgsmål sådan noget i retning af at sådan noget med ...typisk var der to short 

spørgsmål. Det ene gik på: Har du haft nok digital på din uddannelse? Der spurgte man så 

også nyuddannede, og dem der var unge. Det var sådan meget, at det havde de ikke. Og det 

andet spørgsmål, som ligger op til det, vi havde før, det var: Det du har med fra din 

uddannelse eller anden vis af digitale kompetencer, hvad end det så er, kan du få afløb for det 

på din arbejdsplads? Og det var der også en hel del, der også sagde, at det gjorde de ikke. 

Den arbejds...? kriblede i deres fingre for at gøre tingene lidt sejere. De var lidt mere 



Page 246 of 330 

 

nogle ...? til Excel end den måde, man praktiserede det på.  #00:39:31-4# 

 

HK-funktionen, og du bruger brevflettefunktionen, og du sidder og laver noget håndarbejde, 

som sparer tid. Der er vi ikke godt nok med. Der er nogen uddannelser, som er sejere end 

andre. ITU, som ikke kun er en teknisk uddannelse, men også i høj grad har de bløde linjer, de 

gør meget for, at det matcher erhvervslivets behov. Deres uddannelse går nærmest fra at 

være programmør til at være kommunikationskoncept - projektleder ..?. Der er de ret 

musikalske til sørge for, at det matcher at lave erhvervslivets behov - .øhm..?.. men 

arbejdsmarkedets behov.  #00:40:06-2# 

 

[Kan man presse mere på for at få de her uddannelser igennem? Jeg sidder jo i 

revisionsbranchen, og når vi får nye kandidater ind, er det meget tydeligt, at de jo næsten er 

lidt afdækkede?? startere. Vi skal jo alligevel starte med at proppe en hel masse viden ind i 

hovedet på dem, som man tænker, at det burde de faktisk have haft med fra deres 

uddannelsesniveau. Kan man gøre et eller andet, der får det presset ud?] #00:40:29-0# 

 

Der er en digital chef, og så er der tilsvarende en uddannelses- og forskningssituationschef, 

der hedder Mads, og det er en del af hans arbejde. Det gør han både på de overordnede linjer 

med vores politiske interesser, at italesætte dialogen med ministeren, og med ordførerne, og i 

debatindlæg, og på twitter. Og så gør vi det i det mere operationelle led og sidde i et hav af 

aftagerpaneler. Jeg sidder selv i 2 - tror jeg det er - og Mads sidder sikkert i 10. Der er det jo 

mere med at sidde og kigge på: Hvad er det, hvordan markedsfører vi den her uddannelse, 

hvad ønsker vi at rekruttere til den, hvad er der behov for? - Sidde og kigge på helheden i 

sådan noget som, hvad er pensum, hvad er målepindene? Og sådan noget. Det gør vi på alle 

niveauer. Det er jo en del af vores job som lobbyorganisation.  #00:41:11-7# 

 

[Er der nok til, at det at lære op? Er det nogen derude, der kan tage de her uddannelser. Altså, 

hvis der nu skulle være en lærer, har man nogen, man kan trække på, tror du?] #00:41:23-

1# 

 

Der er undervisere nok, simpelthen. Det ved jeg ikke.  #00:41:27-3# 

 

[Det, vi har hørt lidt, det var de der med, at de siger, at grunden til, at vi ikke har det, det er 

fordi der er ikke nogen til at undervise i det, der er dygtige nok.] #00:41:33-6# 

 

Manglen på arbejdskraft er generel - det er jo klassisk PBC's ?? PVS's ?? årlige ..?? survey. 

Den er den største i forhold til it-sikkerhed sidste år, nu er den tilbage som nummer 1. Det er 
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bare giga stort. Og det gælder jo alt. Det gælder også tømrer og VVS-er og alt muligt. Det er 

generelt et problem med det ...jeg glemte at sige - det havde jeg lige før. - Nå, men det er et 

generelt problem.  #00:42:01-5# 

 

Det, vi så kan se i øvrigt, når det kommer til uddannelse af medarbejdere, det er, at der 

begynder at være et marked for nogle andre modeller for efteruddannelse.  #00:42:13-1# 

 

For ikke ret lang tid siden var der nogen, der kontaktede mig. Det var ikke blockchain og 

kunstig intelligens, det var nogle andre meget anvendelsesorienterede teknologier, og man 

kunne se, at her var nogle huller, som folk typisk havde fra deres uddannelse. Eller der var 

bare en virksomhed, som sagde, at nu skal vi have noget mere med de sociale medier og alt 

muligt - hvad ved jeg. Og det de lavede, var .. altså deres pitch var noget i retning af, at i 

stedet for en medarbejder blev sendt til langt pokker i vold en hel dag og fik et let måltid 

meget pensum, så var det meget mere delt op. Det startede ret meget med at lave digital 

markedsføring. Men de var ret gode til at lave kurser, meget af det var det online, og bla, bla, 

bla! som var målrettet. Så kunne man tage i små, mundrette bidder, og så kunne du for en 

fast pris om måneden have denne her hær af undervisere.  #00:42:57-9# 

 

Der kan vi så se - og det er nok det meste konkrete jeg kan få øje på - at det der blockchain??  

digitaliseringsbegreb det bliver konkret. Fordi virksomhedens ledelse sidder her, og så kan de 

godt se, at Palle, Polle og Ruth de skal simpelthen have noget mere opgradering for de her 

discipliner, som vi ikke nødvendigvis har så meget forstand på, men vi er i stand til at kunne 

finde et kursus, der passer til dem. Dem, der udbyder et kursus, taler et sprog, som vi tre 

forstår. Og så kommer Palle, Polle og Ruth på et kursus, der passer til dem. Det er der jeg kan 

se, hvor det måske rykker mest.  #00:43:22-6# 

 

Og så er der jo hele det der med mekanikken med efteruddannelse på arbejdsmarkedet, som 

jeg ikke har en kæft forstand på. Det er en, der hedder Stine i ..huset?, der kan det.  

#00:43:30-6# 

 

Så det foregår jo hele tiden på alle mulige niveauer. Lobbyer, operationelt. Og Dansk Erhverv 

holder et hav af kurser om alt muligt. Jeg tror der er 400 årlige kurser fra vikarjura til ..?.på 

nettet jeg nævnte lige før ... persondataforordningen, ... et kæmpestort interview osv., osv. 

Det gør vi også en del ud af. Vi skal selvfølgelig ikke tage arbejdet fra private udbydere af 

kurser. Men der er en eller anden fin gråzone, vi befinder os i.  #00:44:00-7# 

 

Det er også en rolle vi har, når vi formidler teknologi i øvrigt.  #00:44:03-3# 
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[Kunne I se nogen fordele eller ulemper ved brugen af blockchain?] #00:44:07-9# 

 

Det synes jeg egentlig, vi har været meget godt omkring, at teknologien i sig selv er 

uinteressant. Men teknologien pakketeret?? og markedsført og supporteret rigtigt - hvilket 

nogen selvfølgelig kan - kan - kan jo give nogle ting, som man gerne vil have. Større 

træfsikkerhed, mere effektivitet, løse nogle af de problemer, der kan være f.eks. med tillid til 

sporbarhed. Noget der udtrykt i forretningstermer, i virksomhedsbehovstermer. Hvis de kan 

dækkes af 2 kg blockchain og 3 kg kunstig intelligens og 10 % data mining, så vil vi gerne 

købe den som virksomheder.  #00:44:40-7# 

 

Der synes jeg bare man skal lytte til de allermest begejstrede blockchain-folk, der lover, at det 

kan løse alle verdens problemer, og så sige: Fedt, så er the sky the limit. Og så vil man 

ligesom blive produktificeret og matchet med nogle begavede overvejelser om, hvor er der 

nogle tilpas store klumper til, at det kan bruges.  #00:45:06-4# 

 

Og det gælder jo al digitalt - den fælles offentlige digitaliseringsstragegi er jo gået til det på 

samme måde. Egentlig meget begavet og sige: Hvor har vi et stort behov med en masse 

transaktioner med et relativt modnet publikum? Der starter vi først.  #00:45:21-8# 

 

Og det er derfor, at opskrivning til daginstitution, ikke? - Alle der får et barn, kan bruge en 

computer, der kommer rigtig mange børn, der kommer flere af dem, og det kommer der til at 

gøre hvert evigt eneste år ind i al fremtid. Ellers så går Danmark bankerot. Vi starter med at 

digitalisere den løsning.  #00:45:35-0# 

 

Og ansøgningen om kønsskifteoperation - som der nok er færre af end daginstitutioner - dem 

tager vi på et senere tidspunkt.  #00:45:40-6# 

 

Og det er den samme tilgang, hvis vi var i blockchain-branchen, at vi skulle kigge på: Der er 

nogle revisorer, der er noget transportlogistik, der er en fødevarebranche, der er noget B to B 

handel. Altså, hvordan kan vi pakketere noget, som gør det attraktivt at være dem med en 

løsning, eller ved at byde os ind til at plotte ind i blinis billing eller et eller andet.  

 #00:45:56-2# 

 

[Ser du nogen direkte ulemper i forbindelse med brugen?] #00:46:02-7# 

 

Næh. #00:46:02-7# 
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[Det er mest bare skepsisis, hvis der er noget med ulempen?] #00:46:02-2# 

 

Afventenhed, eller sådan ... sund skepsis. Skepsis er måske et alt vor negativt ladet ord. Men 

bare sådan en sund afventen, sådan en ... #00:46:12-0# 

 

[.. jah, vi ser, hvad der sker. Vi venter på, at naboen gør det, eller ..] #00:46:14-7# 

 

Ja, eller jeg kan se det for mig. Til at det bliver solgt i et sprog, jeg forstår, fordi jeg er ikke i 

teknologibranchen. Jeg sælger hakket kalv og flæsk. Eller transporterer møbler eller et eller 

andet.  #00:46:25-0# 

 

Og så er det klart - så snakker Deloitte om, at der er samfundsbesparelser på 17 mia. Det er 

faneme også abstrakt. Det er dæleme også et stort tal. Det vil vi gerne bøje os efter.  

#00:46:39-2# 

 

Men det er så simpelt og så primitivt og desværre bare rigtigt i mange ting.  #00:46:43-7# 

 

[Hvad er jeres forventninger til fremtiden i forbindelse med teknologi? Nu er det igen lidt en 

gentagelse. Ser I det? Måske?] #00:46:55-0# 

 

Ja, bestemt. Helt sikkert. Ligesom alle de andre lidt uhåndgribelige teknologier, ... #00:47:04-

2# 

 

[At det skal nok komme - er det det?] #00:47:06-0# 

 

Det skal nok blive pakketeret på en måde sådan, at det er umuligt at sige nej til. Men det skal 

nogen gøre, fordi de færreste virksomheder går selv i gang med et teknologi-udviklingsprojekt. 

Der er ikke nogen, der bygger et cloudcenter. Der er mange, der gerne vil købe noget billig 

spinning. Og sådan vil det også være med blockchain.  #00:47:24-5# 

 

Det er igen det her med, .se på de her ord jeg har skrevet ned her ... sporbarhed, fødevarer, 

sikkerhed, tillid, alle de her ting.  #00:47:30-0# 

 

[Hvis man nu gik ind og sagde, at nu vil vi bruge den her teknologi, hvad forventer I så, at 

revisor skulle kunne? Er det revisor, der skulle komme ud og hjælpe med at stille det op?] 

#00:47:36-8# 
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Det kunne meget, meget vel være revisoren, der rådgiver om brug af også denne, men ikke 

afgrænset til den her teknologi. Fordi det handler jo om at kunne oversætte tekniksprog til 

forretningssprog og meget gerne med branchekendskab.  #00:47:52-6# 

 

Hvis vi skulle pege på en branche af vores, som er de største ?? til det, så er revisoren, som 

færdes hos virksomheden, som kender ejeren, lederen eller hvem pokker det nu er. Kender 

branchen og ved, hvordan er jargonen. Det er en ting - det er jeg ikke ekspert i, men jeg er 

ude og holde oplæg for alle mulige lommer af dansk erhverv. Og jeg har engang haft en 

oplevelse på et døgn. Først skulle jeg holde et oplæg om formiddagen for kosmetik- og 

rengøringsbranchen, og næste formiddag tog jeg til Vejle, og så var det for kopi- og 

printbranchen - tror jeg. Præsentationen, jeg havde med var stort set den samme. De havde 

bedt om det samme. For det handlede om noget med: Hvad kan nyere teknologi gøre for os? 

Og vi fik en rundtur i robotics og AI og blockchain og alt det der. Og de havde vidt forskellige 

måder - både hvad de grinede ad, hvad de syntes var spændende, hvad de syntes var 

skræmmende, den måde de stillede spørgsmål på, hvor meget man blev afbrudt. Og det var 

bare to brancher. Der sad sikkert 100 mennesker begge steder. De havde begge to årsdag??, 

de var begge to tunet ind på et seminar om digitalisering. De var allesammen tunet ind på - i 

kraft af nogle nyhedsbreve - at nu skal vi snakke om det helt uhåndgribelige. Og det var vidt 

forskellige oplevelser.  #00:49:23-0# 

 

Pointen med det var, at det ved jeg på anekdotisk niveau, det ved revisor på et for ham 

forretningskritisk empirisk niveau. Så, hvem skulle dog ellers være bedre til det? Jeg tror, at 

revisor til enhver tid ville tæve den seje facebookannonce, helsidesannonce, om at vi har 

fremtidssikret, at det ...??? fordi jeg ved som revisor, hvor skoen trykker. Har du i princippet 

et problem, eller har du et problem, der gør dig søvnløs? Det er jo en kæmpe vigtig viden. Og 

jeg kender jargonen  apropos anekdoten før. Det ville bestemt være .... hvisken.. revisor. 

Selvfølgelig ville de have en god rolle i det. Og meget af det rimer, når det er noget med nogle 

penge og noget compliance og sådan noget.  #00:49:37-2# 

 

[Jeg kunne forestille mig, at der var mange, der nok ville forvente, at revisor nok vidste noget 

om det] #00:49:39-8# 

 

Ja, som når man får efteruddannelse, så et det et godt spørgsmål til hele FSR: Hvad gør de 

som brancheforening? Det er jo igen der her med ..., at en brancheforening der hører til i 

Dansk Erhverv, og det er dem, der har det forretningskritiske, ligesom med kvalificeret 

konklusion ved alt om folk, der arbejder... #00:49:56-2# 
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[Det spurgte vi også om, da vi var ude hos FSR. Hvad de gjorde. For FSR er faktisk meget 

enige med os i, at uddannelsesmæssigt er det ikke godt nok. De, der kommer ud, er en lille 

smule bagud, når man starter. Og det er en skidt måde at starte sit arbejdsliv på, allerede at 

være bagud, når man møder ind på sin første arbejdsdag.] #00:50:12-7# 

 

Ja, og sådan er der mange ting. Jeg skulle lave et projekt for et års tid siden, som handlede 

netop om digitale kompetencer for kandidater. Og i den forbindelse interviewede vi it-

leverandørerne og alle de andre. Og hos mange af de der, der sidder i nogle KMD-agtige 

virksomheder og skal være projektledere, der var deres globale HR-chef, sagde sådan noget 

som ..øh..?.. Det, der var påfaldende for mig, var en, der siger: Jeg har lige fået en kandidat, 

som oven i købet har noget dokumenteret uddannelsesaktivitet i projektledelse. Og den 

pågældende HR-chef undrede sig professionelt over, at vedkommende ikke kunne lave en 

projektplan. Som hun også sagde, at det er jo ikke fordi, at vedkommende skulle bekende sig 

til en eller særligt ..screw?skod?model eller principielt håb...?? Men bare det der med, at nu 

har vi en samtale om et projekt, kan du ikke lave en skitse til det. Om du åbner PowerPoint, 

eller om du bruger Excel, eller om du tegner på gule lapper, det er ikke så vigtigt. Men det der 

med lige at have omstændigheden til at sige, at der er nok 3 faser, eller det er det store 

udestående spørgsmål for at komme videre. Den der selvstændighed at kunne tage ejerskab 

på det, det var det, hun syntes var det største problem. Ikke så meget om vedkommende 

havde de rigtige tekniske kompetencer.  #00:51:24-2# 

 

Jeg tror, at det man graver ned i, der vil man opdage, at "fuck man skal kunne mange ting 

som nyuddannet, og vi vil gerne have nyuddannede til ikke så mange penge i timen, og vi vil 

også gerne have, at du har 20 års erfaring." #00:51:36-2# 

 

[Det tror jeg er det klassiske. Du skal helst være ung og have 30 års erfaring.] #00:51:39-2# 

 

Præcis.  #00:51:43-7# 

 

[Vi hopper lidt videre. Spørgsmålet har vi været lidt inde på med, hvad I forventer, at revisor 

skal kunne indenfor området.  #00:51:52-2# 

 

Så lad os hoppe videre til nr. 9.  #00:51:53-3# 

 

Det er det her med de miljømæssige udfordringer.] #00:51:55-6# 
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Rigtig meget fokus gik jo på - der for et års tid eller halvandet siden - hvor man snakkede 

rigtig meget om det. Det var sådan primært, som jeg husker det, det høje energiforbrug ved 

at mine bitcoins, som også er en særlig disciplin, hvor der blev panikopkøbt store kvanta af de 

her gamer grafikkort, som bruger en masse strøm. De er ret gode til at flytte tal rundt på den 

der sloppy måde, som er egnet til at mine bitcoin.  #00:52:21-9# 

 

Det er jo meget i det lys - jeg har jo ikke gravet dybt dybt ned i det - men som jeg opfattede 

det, så var det, ja, gudfader bruger blockchain strøm ligesom alt muligt andet it. Det der med 

at sige, at teknologien er vægtløs, det passser jo ikke.  #00:52:33-0# 

 

Det kan godt være, at der kører en lastbil ud, men 3D'eren bruger strøm, at arkivere data 

bruger strøm, og processere data og flytte data - det koster alt sammen strøm.  #00:52:42-

0# 

 

Grøn energi var vigtig. Og teknologi til  nedbringning af energiforbruget, og køleteknik og alt 

det der er vigtigt. Også med blockchain.  #00:52:49-1# 

 

Det, der var i pressen, gik jo meget på mining af bitcoins, som ved gud er en meget 

mispræget.?? nørded disciplin, hvor nogle folk i Ukraine købte en pallefuld grafikkort, som stod 

og trak lige så meget strøm som en landsby.  #00:53:04-1# 

 

Hvis vi bare lige tager det mere generelt med blockchain, så er jeg ikke helt sikker på, at 

blockchain, der viser at honningen kommer fra Cuba, at den bruger lige så meget strøm som 

at sidde og rokker mine???bitcoins. #00:53:15-1# 

  

Det tror jeg, vi skal passe på ikke at blande sammen.  #00:53:19-5# 

 

Vi har jo ret mange dagsordener om datacentre. Hvad der foregår inde i dem, er i denne 

sammenhæng uinteressant.  #00:53:33-1# 

 

Man har en pløjemark, man bygger 8 fodboldbaner, en stor betonbygning og hælder en masse 

computere ind i dem, som trækker en helvedes masse strøm. Det er en af grundende til, at 

Danmark også tiltrækker de der datacentre.  #00:53:36-9# 

 

Forleden var det så Facebook igen. Det er Apple i Viborg eller - et eller andet sted.  

#00:53:43-1# 

 



Page 253 of 330 

 

[Nordjylland. Det er kun, fordi mit gamle arbejde har lavet strømaftale.]  #00:53:57-7# 

 

Vi har et politisk hvidt klima. Det er ikke nogen, der pludselig kriminaliserer et eller andet - gør 

et eller andet - altså promoverer ??? jorden. Vi har ret dårligt vejr, så curlingen var dårligt vejr 

til så kold en server skal være, er bedre end at lægge den i Saudi Arabien, som også er politisk 

ustabil, måske.  #00:54:13-9# 

 

Der er god energiforsyning med redundansaftaler, der er høj grad af tillid. Og de få 

mennesker, der skal bruges, når skidtet går i drift, det kan være en rekruteringsudfordring, 

men det kan også være, at du har et lækkert land at bo i, fordi der er jo ikke ret meget, der 

skal til for at passe den der darkfall, som det et eller andet sted er. #00:54:30-5# 

 

Så, hvor det tidligere kunne betale sig at lægge produktionen - eller give pokker i vold, fordi 

arbejdskraften var billig, og vi skal bruge 1000 mennesker - nu skal vi bare bruge de 5 rigtige 

og skaffe de 5 rigtige. Men om de skal have x eller y eller z kroner i løn, er ligegyldigt. Fordi ... 

#00:54:42-2# 

 

[Det andet har man sparet væk.] #00:54:48-7# 

 

Og i den forbindelse er vi meget på dagsordenen om grøn energi. Og en anden stor dagsorden, 

som faktisk lige gik op for mig, da jeg sad og forberede mig til jeres emne, som er, at EU - der 

pågår et arbejde i EU, hvor nogle kræfter i bl.a. Frankrig arbejder for, at man ikke skal 

kunne .... der er sådan term omkring free flow of data - må jeg have lov at placere mine data, 

hvor jeg vil? Man er indenfor Unionens lande, men jeg iagttager selvfølgelig persondata-

forordningen, krigsparagraffen og andre mærkelige ting, som finder anvendelse. Og der vil vi 

gerne have et indre marked, som ..??? får energi, men gerne får data. Placere det hvorhenne 

jeg nu synes, det passer. Der er nogen, der arbejder for, at det skal ikke kunne lade sig gøre. 

Især nogle franske kræfter om, at der er et lokaliseringskrav, og hvis du har at gøre med den 

her type data, så skal de bo i Frankrig. Og det betragter vi som en form for data-

protektionisme, som  vi gerne vil have skovlen under, fordi vi vil gerne have data-scenariet i 

Danmark.  #00:55:42-6# 

 

Det linker også til det med den grønne energi. Så hvis jeg gerne vil stemple grøn på min 

blockchain-anvendelse og alt det andet isenkram, jeg har kørende, så skal jeg kunne placere 

den i det kolde norden og ikke i det varme syden, fordi nogle bindegale franskmænd synes, at 

det skal være der af nogle arbitrære er ikke helt udfoldede årsager.  #00:55:58-6# 
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Det er de overvejelser vi gør om miljømæssige udfordringer. Generelt - hele det der med 

energiforbruget er jo også i udbydernes interesse. Det koster meget strøm. Der er en helt 

anden krølle på det, som handler om - men det er meget nørded - at termen om 

overskudsvarme, altså den varme luft jeg blæser ud fra de varme kølerstrømme, den fyrer 

man for gråspurvene i dag, fordi den bliver belagt med nogle særlige afgifter, som oprindelig 

er tænkt som ok-smart, men som i dag gør, at man kan ikke tage data ned i forum?? og putte 

energien hen til Viborg, fordi det vil faktisk koste en ærgerlig afgift. En afgift som blev indført, 

fordi man har skelnet mellem den energi, jeg har i min radiator derhjemme, og den energi der 

er på din fabrik, at du må ikke starte produktionen op for at få varme i stuehuset. Derfor har 

man lavet nogle særlige energibestemmelser bla! bla! - Så, det er et dagsordenspunkt.  

#00:56:53-1# 

 

Men det handler meget om grøn energi generelt. Det handler om at tiltrække datacentret 

generelt. Det handler ikke en kæft om blockchain specifikt. Men blockchain bor jo også 

sammen med alt det andet i selv samme datacenter.  #00:57:06-7# 

 

[Så er vi faktisk nået ned til spørgsmål 10, og det er jo nok en af de lidt mere interessante, 

synes vi selv. Det er: #00:57:14-3# 

 

Hvordan skal vi sikre, at det ikke bliver brugt til kriminelle formål? Det har vi så lært under 

vores interview her, at det faktisk slet ikke er et problem, fordi lige når det kommer til 

blockchain, så er det så gennemsigtigt.] #00:57:29-4# 

 

Ja, begge dele på en gang. Blockchain er en af de facetter, der jo lige præcis er den der 

sporbarhed, og historikken altid er intakt, og alle har signet på den, du har den der åbne 

logbog og sådanne ting. Så det er en teknologi, som vil være egnet, og som vil svare til 

blockchain bank ??  vil bruge til en sælger og sige: På den her måde, så kan vi dæmme op for 

noget, som i dag er et problem i fraværet af blockchain.  #00:57:51-8# 

 

Nogle steder vil det være driver for blockchain, at de kan dæmme op for nogle smuthuller og 

nogle fiksfakserier, som den digitale tricktyv i dag benytter sig af.  #00:58:05-3# 

 

Men al teknologi bliver jo udnyttet af kriminelle. Altså, min køkkenkniv kan bruges til at stikke 

dig i hjertet, den kan også skære en tomat.  #00:58:13-4# 

 

Blockchain kan bruges til at dæmme op for det her, men kunne kriminelle bruge blockchain 

til .øh... internt i deres netværk? Sikkert! Fordi kriminelle benytter sig af alle mulige 
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teknologier. Men selve den der transaktion, som de 2, 3, 10 indgår i en blockchain-verden 

skulle gerne bl.a. være drevet af, at det et sværere at være svinder og cleare ind i den. Men 

om der i kriminalitetsbranchen internt kunne være en anvendelse af blockchain, som gør dem 

til nogle stædige?? kriminelle. Det kan jeg ikke helt gennemskue komplikationerne af. Det tror 

jeg bare instinktivt på. Det har bare ikke så meget at gøre med det første.  #00:58:50-8# 

 

It-kriminalitet er kæmpestort. Det er det andet største problem, man har fået øje på i de 

der ..?? cybersikkerheds-analyser og ...shows?? De kriminelle har jo gode lyssky forretninger 

uden risici.  #00:59:04-1# 

 

[Så der kommer bare en ny måde, at snyde..?] #00:59:05-5# 

 

Ja, givetvis. Men selve blockchain - der er nogle andre muligheder. Noget er det, der er 

sårbart, vi kan se i dag, det er jo netop sådan noget checks over?? fraud og invoice fraud, og 

den aktuelle sag i Socialstyrelsen og sådan noget, hvor at ??? af manuelle processer hvor det 

digitale er jo ikke sejere, end at nogen fiksfakser et kontonummer, eller vi har verdens bedste 

godkendelse af fakturaprocedure på vores arbejdsplads her - og så er der nogen, som sender 

faktura enten på papir eller mail, hvis de har en mail - og leverandøren er den, vi kender til 

hudløshed - det er afregning af diesel til vores firmabiler, ikke - og navnet er rigtigt - og 

antallet af liter ser rigtigt ud. Det, der sker, er bare at forfalske fakturaen. Det der med pdf 

eller papir er lige meget. Og kontonummeret, som vi ikke lige var spids på, altså en konto til 

en lyssky konto.  #01:00:00-2# 

 

Sådan noget vil altid forekomme. Og der kunne det godt være, at blockchain ville være en 

løsning på det her.  #01:00:06-1# 

 

[Hvis det nu var denne her kunde, så kan vi se, at kontonummeret er ændret. Er du sikker på, 

at rigtigt?] #01:00:09-8# 

 

Ja, men det kunne også være, at det var kunstig intelligens, som sagde, at "prøv at hør her - 

de sidste 40 gange, du afregnede fyringsolien, så var det en konto i Jyske Bank, og nu er det 

pludselig en konto i den her bank, og det ser lidt mærkeligt ud."  #01:00:20-9# 

 

Igen, der er ikke et tungt argument om, at det barer fjerner alting. Som en 

fejemaskinereklame, hvor man tørrer den henover, og så er alting skinnende rent.  

#01:00:28-5# 
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[Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål? Har du nogen spørgsmål?] #01:00:38-0# 

 

Var det brugbart?  #01:00:38-0# 

 

[Ja, det synes jeg. Har du noget, du vil tilføje, kan vi jo så også bare ..?] #01:00:38-6# 

 

Nej, jeg har ønsket at formidle en meget sådan nysgerrig, pioneragtig pragmatisme på vegne 

af det danske erhvervsliv.  #01:00:49-9# 

[Jeg synes faktisk, det har været rigtig godt.] #01:00:49-8# 

 

Personligt .. en helt anden snak, men nu er det på vegne af nogle virksomheder, som ikke 

siger noget.  #01:00:56-8# 

 

[Vi må også erkende, at det jo er de store, der sjovt nok gerne vil tale om det her, fordi det er 

dem, der rent faktisk ved en lille smule om det. - Det er jo bare ikke der, at den største 

interesse er for udviklingen af den, fordi så bliver det nogle få store spillere, som rent faktisk 

bruger blockchain, men vi skal jo ligesom have hele erhvervslivet med, hvis vi skal ...] 

#01:01:13-2# 

 

Så vil I kunne finde nogle små startbikse, som sikkert roder med det. Det er i leverandørrollen. 

Når nu Deloitte har 8-10 personer til at arbejde med det her - det er jo en strategisk indsats, 

fordi der er ny teknologi, vi godt kan se. Vi forstår ikke helt, hvad det gør i dag, men vi kan 

sagtens se, at om et år så skal vi dæleme være 400 % sejere. Så det skal I til at tage jer af. 

Det gør man ikke nødvendigvis i nogle af de andre.  #01:01:35-6# 

 

Og så synes jeg, at den sidste pointe, der er vigtig, det er også den du nævnte med Novo, og 

som jeg har indtryk af også er grunden til, at de der fødevare-, sporbarhed, blockchain-projekt 

i det regi døde ... der måske blandt dem, I interviewede, var nogle store spillere lidt a la Dansk 

Supermarked og Danish Crown. Jeg ved ikke hvem det var. I må ikke tage mig for gode varer 

der. #01:01:55-4# 

 

Sådan bare lidt mere: Jamen, vi har jo lige præcis været store og er store, og vi har styr på 

det der halløj, så vi går ikke om bord i det her, bare fordi blockchain er sejt, og vi kan få en 

fed presse i Computer World. Og det tror jeg, var det, der gjorde, at den nysgerrighed blev 

afmonteret. Jeg tror, hvis Erhvervsministeriet var gået til det og kigget på, hvor har vi nogle 

mindre, der har nogle problemer i dag. Så vil de ikke skulle sige så meget om blockchain, men 

noget med at det er dæleme besværligt at redegøre for der her - hvad fanden ved jeg - igen 
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de her kølekæder og hvad det hedder alt sammen indenfor den der  verden. Så tror jeg, vi 

havde haft en helt anden snak. Så tror jeg, Erhvervsministeriets Taskforce ville have haft et 

projekt i dag.  #01:02:35-0# 

 

Igen, vi skal ikke tale om blockchain, vi skal tale om forretningsbehovet. Det er besværligt 

med den lille slagter, den lille købmand og noget med transportfirmaer. Kan vi lave noget 

sammen? Vi har ingenting i dag. Så incitamentet til, vi kan få noget er større end at vi har en 

veletableret infrastruktur.  #01:02:46-1# 

 

Det er også derfor, at NemID og de der store it-systemer, vi har i dag, det er ikke sådan noget 

vi bare ændrer, fordi det koster. På ingen måde, er det gratis at forandre verden? hverken?  

den teknologiske materie i processer og praksisser, vi har vænnet os til.  #01:03:02-6# 

 

Sådan noget i den retning.   

  #01:03:04-2# 

 

[Det var nok et at vores korteste interviews. Ha, ha.!  #01:03:10-0# 

 

Jeg tror kun vi nåede en time.]  #00:00:08-5# 
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Bilag 8 – Christian Lehmann, Deloitte d. 19. oktober 2018 

 

Er det en fortrolig opgave? #00:00:03-2# 

 

[Nej, det er det ikke. Men hvis vi bruger nogle direkte udtalelser, så vender vi det lige med 

dig.] #00:00:06-6# 

 

Ja, I kan lige sige, hvad I citerer, vis der er. Men ellers er det fint nok.  #00:00:13-6# 

 

[Vi håber jo på, at nogen skal få glæde af den. Vores opgave bliver - vi ved hvor nogle 

andre ???, men vores bliver jo meget analysebaseret på foventninger til fremtiden og revisors 

arbejde.  #00:00:25-2# 

 

Holdningen generelt - hvordan der bliver taget imod teknologien.] #00:00:30-1# 

 

Jeg skal være helt ærlig og så sige, at I har jo - Jonas og Rasmus er væsentlig mere eksperter. 

#00:00:37-4# 

 

[Ja, på det tekniske.] #00:00:38-1# 

 

Men i forhold til revisionen kan der godt være nogle spændende perspektiver, og så kan man 

så sige .., men det er et komplekst området, og det er også et meget præmatur område, som 

der jo bliver eksperimenteret indenfor, men det er ikke ligesom nogen, der har knækket den 

helt store nød.  #00:00:55-5# 

 

[Jeg tror bare, vi har fundet mange ... øst og vest .. #00:01:00-1# 

 

Fordi revisorer har det jo sjovt nok med at sige, at vi skal nok tilpasse os. Der bliver masser af 

brug for os. Og så snakker man med Det Danske Erhvervsliv. Så siger de revisorer? De bliver 

tilsidesat nu, hvis der ikke sker noget.] #00:01:12-0# 

 

Det er rigtigt.  #00:01:12-4# 

 

[Vi går efter et semistruktureret interview. Du må godt komme med tillægsspørgsmål, hvis der 

er nogen af dem, du ikker gider svare på. #00:01:21-6# 
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Camilla er nok den mest skrivende type, fordi jeg snakker mest. Det er hende, der sørger for, 

at opgaven ikke bliver ..og ...?? #00:01:33-2# 

Det er et stort arbejde.7 #00:01:44-5# 

 

Hvem har I så som vejleder?  #00:01:44-8# 

 

[Kim Klarskov. Han er nok meget bred. Det kan vi godt se, efter at vi har valgt, der har 

noget ... indenfor blockchain. Altså afhandlinger, hvor der er nogle mere specialist ... Altså, 

Thomas Riese, der var en af dem. Thomas Hjortkjær Petersen. Ham, der også har været 

herinde.] #00:02:04-5# 

 

Jonas og Rasmus og noget af det, de har gang i med automatiske ... ?? og sådan nogle ting.  

#00:02:09-5# 

 

[Ja, det har vi været kort inde over.9 #00:02:10-3# 

 

Men de to synes jeg faktisk var lidt skeptiske i forhold til revisors arbejde. Så nu er vi spændt 

på at høre, hvad du siger. #00:02:20-0# 

 

Lad os da hoppe ud i det.  #00:02:21-8# 

 

Hvad er Deloittes forventninger til blockchain sådan overordnet?  #00:02:23-5# 

 

Der er jo ingen tvivl om, at hvis man ser på nogle af de analyser, som vil være skrevet om 

revisionsbranchen, hvis vi tager det som det første, så har vi jo også fået lave nogle analyser i 

Deloitte globalt. Og hvordan ser du også på - jeg ved ikke, om I har set den nyeste, som kom 

fra FSR, omkring digital transformation? #00:02:46-1# 

 

[Jo, der har vi også været ude.] #00:02:47-2# 

 

Så er der jo mange, der kigger på, at blockchain har potentialet til fundamentalt at ændre de 

forretningsmodeller, vi kender i dag i revisionsmæssig kontekst.  #00:02:59-0# 

 

Der er ingen tvivl om, at hvis man ser på teknologien og det, den kan, så kunne det godt være 

en game changer i den industri, vi lever i i øjeblikket. Fordi - det jeg synes er det interessant 

ved den, der er, at denne her distributed ledger-tankegang med, at flere virksomheder 

samarbejder over den samme database og laver transaktioner over den samme database, er 
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ret interessant. Fordi det gør jo, at - hvor man kommer fra i dag  - at virksomhederne har hver 

deres ERP-system og hver deres sandhed, så har man nu en fælles sandhed. Og på den fælles 

sandhed, der har man også to uafhængige parter, som verificerer en transaktion og overfører 

nogle midler mellem hinanden.  #00:03:34-5# 

 

Det kan man godt have nogle holdninger til og så sige: Der er jo dele af det, der er revision 

der, som vi jo i dag bruger på at verificere, om ting er forekommet eller er fuldstændige eller 

er nøjagtige i forhold til revisionsmåden, som man godt kunne se for sig kunne blive 

automatiseret i fremtiden.  #00:03:53-7# 

 

Fordi - der er to virksomheder, der har handlet med hinanden, og der har overført penge 

mellem hinanden - jamen den transaktion er jo lavet på en blockchain. Det er sket mellem to 

uafhængige parter. Så, hvad er det, en revisor skal hen og verificere! Der er ikke nogen, der 

kan forvanske den transaktion, og registrere en transaktion, der ikke er sket. Det kunne man 

gøre, hvis man havde hvert sit ERP-system. Men det er der vores rolle er inde i dag. Men hvad 

er det, der sker i fremtiden?  #00:04:11-6# 

 

Hvis man ser på mulighederne omkring det, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det har 

nogle ret spændende perspektiver. #00:04:20-4# 

 

Er det så en teknologi, der fjerner revisorer fra jordens overflade? Det tror jeg ikke. Fordi, hvis 

jeg ser noget af det, som nogle af de canadiske revisortilsyn og andre har været ude at skrive 

om, jamen så er der stadigvæk en række ting, som revisorer i dag forholder sig til. Det kunne 

være skønsmæssige forhold, professionel skepsis, going concern, har der været transaktioner 

mellem nærtstående parter. En ting er, at du verificerer, at der er sket en transaktion, men 

hvad er arten og naturen af den transaktion? Og det siger blockchain jo ikke noget om.  

#00:04:50-9# 

 

I princippet kunne man godt have lidt en holdning og sige: Garbage in, garbage out. Der er 

stadig brug for, at der er nogle revisorer, der kigger på det. Men noget af det 

rugbrøndsarbejde, vi laver i dag, med at verificere transaktioner, det tror jeg kan blive 

automatiseret ved hjælp af blockchain. - Det er i hvert fald min umiddelbare tanke på det.  

#00:05:08-8# 

 

Men det er jo stadigvæk derhenad, hvor man eksperimenterer med det. Det kan vi komme 

tilbage til, sådan nogle spørgsmål.  #00:05:13-6# 
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[Hvordan forholder I jer så til teknologien nu?] #00:05:20-2# 

 

Jeg vil sige, at der er to rejser. Dels har vi jo også, som I også har snakket med nogle af vores 

andre Deloitte-folk om, nogle lokale eksperimenter, vi arbejder med, til at finde ud af, hvordan 

kunne man bruge blockchain, og er det noget, der har potentiale også inden for det offentlige, 

inden for regnskabsudarbejdelse, inden for indberetningsløsninger m.v.  #00:05:40-0# 

 

Så man kan sige, at i vores konsulentforretning bliver der arbejdet inden for den del. Vi er 

også med i audit til at rådgive på den rejse.  #00:05:46-4# 

 

Der er nogle lokale ting, som vi arbejder på.  #00:05:50-8# 

 

Det, der for mig kræver, at det bliver interessant, det er jo - for blockchain for mig er rigtig 

interessant - hvis det kan skaleres. For du kan sige, hvis man bare havde små blockchain 

konsortier rundt omkring, der ikke talte sammen, hvad har vi så egentlig vundet ved det? Men 

hvis man kan skalere teknologien til, at det er noget man bruger nationalt eller andre steder, 

så har det nogle perspektiver i min verden. Fordi så er det, at man kan begynde at sætte 

strøm til nogle ret store processer i samfundet osv.  #00:06:22-1# 

 

Den ene del er nogle lokale eksperimenter - den anden del er vores globale organisation - 

bliver der også arbejdet rigtig meget omkring det, vi kalder assurance offerings. Hvordan kan 

vi bruge det, når revisorer kan??? til at udvide butiksenheder?? ... skramlen med papir ..., som 

vi har i dag. Kan vi give sikkerhed omkring det at opsætte blockchain.  #00:06:42-0# 

 

Kan vi rådgive om, hvordan man skal fortolkes blockchain regnskabsmæsigt, 

compliancemæssigt, der kan også være noget omkring hele denne her cyber-agenda og risk-

agenda.  #00:06:53-4# 

 

Så man kan sige, at hvis man ser Deloitte som helhed, så har blockchain ret mange 

interessante perspektiver, og der bliver også eksperimenteret med det i vores consulting 

forretning ud mod finansfunktioner. Kan man bruge blockchain i en virksomhed til at styre 

pengeflowet i en virksomhed, eller hvad det kunne være.  #00:07:10-4# 

 

Der er mange forskellige use-cases, tror jeg, som bliver kigget ind i. Og vi har nedsat 

blockchain som et af de initiativer, som vi har meget fokus på den der destructive technology.  

#00:07:21-3# 
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[Så det er noget - det kan vi også forstå på nogle af de kolleger, vi har snakket med - noget 

Deloitte i hvert fald arbejder rigtig meget med. Jeg kan også forstå, at I er lidt frontløbere lige 

nu. Nu var jeg med til revisordøgnet, hvor Anders Dons jo så fint stod og fortalte om det. Det 

er jo også fordi, man gerne vil være markedsførende. I vil gerne derud, hvor I ligesom ..] 

#00:07:38-5# 

 

Ja, og vi har en ambition om, at vi vil rigtig gerne prøve at være på forkant med den 

teknolgiske udvikling og selv poppe påvirkningen i stedet for at være reaktiv.  #00:07:47-1# 

 

Så det med at lave nogle eksperimenter, undersøge hvordan den der teknologi kan bruges, og 

hvilke perspektiver har det så for vores forretningsmodeller, men også for vores kunder, er jo 

ret interessant.  #00:07:57-3# 

 

Det har været et big bet for Deloitte at arbejde med blockchain. Der er jo en hel gruppe, som 

sidder og arbejder med blockchain. Vi andre prøver også at tappe ind i det tværfunktionelle. 

Primært har det været i Rasmus' team i øjeblikket i consulting.  #00:08:07-1# 

 

[Har I nogen kunder, der arbejder med blockchain? Altså, har I nogle konkrete emner, hvor I 

rent faktisk prøver at arbejde med det, altså revisionsmæssigt?] #00:08:16-1# 

 #00:08:16-1# 

 

Ikke i Danmark, men i udlandet har vi. Hvor de også kigger på blockchain assurance, og 

hvordan kan man gå ind og give sikkerhed til blockchain, men også i forhold til revision af 

virksomheder, der har bitcoins eller har deres transaktioner liggende på en blockchain. Det ved 

jeg, de arbejder med i Schweiz og i Irland og andre lande.  #00:08:37-7# 

 

Men det er ikke så meget, vi har set af det endnu i Danmark.  #00:08:40-2# 

 

[Tror I på det kommer til Danmark, kan vi så spørge om?] #00:08:40-7# 

 

Ja, det tror jeg. Hvis man ser på den globale verden, så tror jeg det kommer. Men det er også 

et spørgsmål om, hvad er det, når man siger revision af en blockchain, hvad er det så vi 

tænker på der, ikke? Det tror jeg også, der er lidt forvirring omkring.  #00:09:02-1# 

 

For mig er det lidt ligesom at sige, hvis blockchain virkelig skal give mening, så skal man gøre 

et eller andet på dansk plan, som alle tapper ind i, og så kan man ligesom sige, at så kan vi 

begynde at automatisere en lang række ting. Det kunne være alt fra bogføring til 
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regnskabsudarbejdelse, til revision eller andet. Men hvis man bare siger, jamen jeg har bare 

en lille virksomhed, der har lavet sin egen blockchain. Hvad er så egentlig forskellen, ikke? 

Hvad er det så - er det bare et AP-system, eller ....? Og hvad har det så af værdi? Jeg tror der 

er flere forskellige dele af det. Man kan godt gå ind og hjælpe med at give sikkerhed til 

blockchain, og at det er sat rigtigt op.  #00:09:38-9# 

 

Så tror jeg også, at man kigger ind i, at man skal have folk med fra vores it-revisorer, risk 

advisory og sådanne ting.  #00:09:40-7# 

 

Det er også sådan lidt, hvordan man ser det, tænker jeg.  #00:09:45-1# 

 

[Så tror jeg vi hopper over til næste spørgsmål: #00:09:49-9# 

 

Hvordan forventer I så det vil påvirke revisors arbejde i fremtiden, hvis det selvfølgelig vil 

påvirke?] #00:09:53-7# 

 

Jeg tror, at hvis man kan få løst den der skallerings-udfordring, der kan være i det, så tror 

netop, at det her med, at teknologiens underliggende rationale om, at man har en fælles 

database, man ikke kan forvanske, der er tidsstemplet, der enumerable og sådanne ting, har 

nogle interessante perspektiver for en revision. Fordi, det er jo noget af det, vi går ind og 

probabiliderer?? i dag med vores revisionshandlinger. Om det er ved kontrol-test eller 

substans-test, at vi går ind og verificerer nogle klassiske revisionsforhold - altså, forekomst og 

nøjagtighed og fuldstændighed og sådanne ting - og så sige: Behøver man egentlig at teste 

det? Men ved hjælp af smarte kontrakter og ved hjælp af en fælles database, som folk 

interagerer over, kan man så overhovedet forvanske en transaktion, og vil den ikke altid være 

forekommet, hvis den er registreret på blockchain. Og man er jo sikker på, at det er den 

samme sandhed alle ser, fordi alle ligesom contributer ind i den samme database.  #00:10:48-

7# 

 

Der i sig selv er der i hvert fald nogle revisionsmål for mig, der blev udfordret på, om vi 

overhovedet behøver at teste dem i fremtiden.  #00:10:51-1# 

 

[Vi har også snakket rigtig meget omkring det her med - en ting vi har stødt meget på, er det 

her med realtid - det blev så ikke en udfordring, det blev en fordel. Man kan sige, at 

regnskaberne kan komme i meget mere realtid end bagudrettet.  #00:11:05-0# 

 

Kan I se det som en fordel? Altså, er der helt sikkert noget at hente der?] #00:11:07-5# 
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Der er ingen tvivl om, at hvis man ser på den teknologiske udvikling, så tror jeg, at det pres, 

der kommer på revisorer i fremtiden, det vil være, at ligesom man i dag i sin virksomhed ved 

hjælp af business intelligence eller andre værktøjer løbende kan følge økonomien i sin 

virksomhed. Man kan selv have sin egen ...?? man kan følge udviklingen, man kan måned for 

måned følge sin likviditet. Hele tiden have overblik over sin virksomhed. Så vil man også 

forvente, at den sikkerhed revisorerne kommer og giver til tallene, kommer hen over året.  

#00:11:36-6# 

 

Vores største ulempe som branche er jo, at vi kommer 3-4 måneder efter balancedagen, og så 

kigger vi på noget, der er sket for et år siden, men virksomheden den er videre, og den 

tænker kun på, hvordan det går i indeværende år. Så dettrust, revisorerne kan give, hvis man 

kan få det ned og køre i realtid, ville være et kæmpe konkurrenceparameter.  #00:11:53-2# 

 

[Men kunne man ikke forestille sig, at når det kan blive realtid, at så kan rapporteringen - det 

er det Erhvervsstyrelsen prøver lægge på?? - og så kan rapporteringen jo bare komme med 

det samme - altså, bogføringssystemerne ..] #00:12:05-2# 

 

Ja, måned for måned kan du trække tallene. Behøver man så overhovedet at opstille 

regnskaber i fremtiden? Det er jo ikke sikkert, at man behøver det.  #00:12:08-9# 

 

[Så er det, at revisor bare skal ind og sige, er det going concern, skønsmæssige vurderinger. 

Det er der, vi ender.]  #00:12:14-2# 

 

Ja, det tror jeg et eller andet sted. Jeg er ikke overbevist om - nu ved man aldrig, hvad der 

sker - officielt er der sket meget i de sidste 5-10 år - men at se, at revisorer bare forsvinder, 

og at der sidder en algoritme og reviderer fuldautomatisk det hele - der tror jeg, der går 

mange år, før vi er der.  #00:12:34-3# 

 

Der er jo nogle ting - skal der hensættes på varelageret - det kan godt være, man kan lave 

nogle .... Men der er alligevel også skønsmæssige forhold, som jeg også ser omkring going 

concern andet. Man kunne godt tænke sig et eller andet fremtidsscenarie med en eller anden 

revisionsrobot, der lå oven på en blockchain. Men jeg tror, der går nogle år, før vi nærmere os 

noget af det.  #00:12:52-4# 

 

Der vil være brug for revisorer, men jeg tror, at blockchain kan understøtte det, for jeg tror vi 

kan blive mere effektive i vores arbejde og fjerne noget af det mere rugbrødsarbejde, som vi 
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gør i dag.  

 #00:13:00-5# 

 

[Er vi så lige så mange i fremtiden, som vi er nu?] #00:13:00-6# 

 

Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, vi er en anden sammensætning af mennesker. Fordi hvis 

man skal kunne forstå og forholde sig til blockchain og algoritmer og alt muligt andet, så har vi 

brug for en helt anden diversitet i vores kompetencer end det, vi har i dag.  #00:13:15-4# 

 

[Som FSR sagde så pænt: Det er it-revisorerne, der er vejen frem.) #00:13:17-8# 

 

Ja, det er det jo. Der er ingen tvivl om, at folk der er gode til data og teknologi og kan revidere 

algoritmer og forstå algoritmer og automatiske kontroller og kan gå ned og forholde sig til det i 

softwaresystemerne - det bliver vejen frem. Og der er et kæmpe-gap i både talenter, men 

også kvalifikationer, som vi skal have løst i fremtiden.  #00:13:40-3# 

 

[Det er faktisk vores næste spørgsmål:  #00:13:42-6# 

 

Det er uddannelsesmæssigt - kan vi være med?  #00:13:47-3# 

 

... det er ikke det .. nåh!).  #00:13:51-8# 

 

Vi kan tage den om ikke andet.  #00:13:52-8# 

 

Det ser jeg som en af de helt store udfordringer. I kender det jo fra CMA?? Der er jo ingen af 

de her ting.  #00:14:00-7# 

 

[Vi ved - der er lige kommet et valgfag ... hvor de har valgt at 10 % ...snakken i munden på 

hinanden ...] 

 #00:14:06-2# 

 

Det er jo lige kommet. Og det er også fordi, der har været pres på fra branchen. Du kan se, vi 

fik lov til sidste år at komme ud på CMA og havde et 3-timers oplæg om fremtidens revision, 

hvor vi bl.a. også nævnte blockchain. Det var første gang, vi satte det fodaftryk derude. Det er 

der virkelig brug for.  #00:14:24-2# 

 

[Så er 3 timer bare ikke meget, vel?] #00:14:24-2# 
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Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, at det, der kommer til at ske - nu kan vi se flere 

uddannelsesretninger begynder at tænke i de samme baner inde på ... hvad hedder det .. også 

på rente?? universitet inden for CMA. Men jeg tror, at det, der også er løsningen, er, at det 

ikke nødvendigvis er cand.merc.aud.er, der skal kunne det her.  #00:14:42-4# 

 

Men vi skal on-boarde andre typer mennesker. Om de så kommer fra it-universitetet eller 

DTU, eller hvor de kommer fra - men vi har brug for - hvis vi skal lykkes med den 

transformation, som revisionsbranchen er på vej ud i, så skal vi have nogle helt andre 

mennesker. Men vi skal jo stadigvæk have nogle, som er gode til regnskab og skat og fortolke 

regnskabslovgivning og going concern og kunne forholde sig til de klassiske revisionsting.  

#00:15:06-1# 

 

Men vi har også bare brug for nogen, der kan tale med revisorerne omkring teknologi og it og 

hjælpe på den rejse der. It-revisorer for den sags skyld, ikke.  #00:15:11-9# 

 

[Føler I lidt - det er lidt det, vi har snakket om, der hvor jeg kommer fra nu - det er jo det der 

med, at når der kommer kandidater nu, de sakker ligesom lidt bagud, når de kommer med 

deres cand.merc.aud. på papiret. Og så første dag, når de møder op på arbejdspladsen, er de 

bagud. Er det også et issue, I ser her?] #00:15:27-6# 

 

Ja, det tror jeg. Jeg tror, at folk bliver lidt overrasket over, at det de har lært på studiet, den 

virkelighed de bliver ramt med de næste par år, kræver, at man er ekstrem god til at tilegne 

sig læring selv også og interessere sig for nye ting.  #00:15:46-8# 

 

Der er jo ikke mange af jer, der har lært om kunstig intelligens.  #00:15:48-4# 

 

[Nej, ingenting - jeg tror faktisk ikke, at der er nogen af os, der har lært ..] 

 

Eller dataanalyse.  #00:15:53-0# 

 

I kører de klassiske lærebøger med substanstest og kig til bilag og test af kontroller og .. 

#00:15:56-8# 

 

[Stikprøve-udregning] #00:15:57-8# 

 

Hvordan reviderer man omsætning eller kreditorer på traditionel vis, ikke.  #00:16:00-6# 
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Der nogle muligheder for at gøre det langt mere intelligent i dag. Og det er der bare brug for.  

#00:16:06-8# 

 

[Det er måske et klassisk billede, at man er sådan lidt bagud på uddannelsen - altså at det 

er .. Men det er jo også, som FSR sagde, at de tror, at det er fordi, der mangler lærere, der 

kan det.) #00:16:19-7# 

 

De er lige så udfordret, som vi er i forhold til - der er jo heller ikke mange professorer derinde, 

der er gode til det der.  #00:16:26-5# 

 

Hvordan får man bygget bro omkring det her? Det kan også godt være, .... Hvordan får man 

lavet et uddannelsessystem i fremtiden, som ikke er så ensporet, men hvor man faktisk godt 

kan komme ud og tage valgfag andre steder fra, der kan være relevant for din uddannelse.  

#00:16:39-7# 

 

[Så man kunne tage noget inde på it-universitetet - så man kunne matche, hvad man gerne vil 

fremadrettet.) #00:16:42-1# 

 

Ja.  #00:16:50-1# 

 

[Så skal jeg til at læse igen, hvis det kan lade sig gøre.] #00:16:50-1# 

 

Bare jeg selv er også udfordret på nogle af de der ting. Men heldigvis er der mange, der er 

dygtige til det. Og magien opstår typisk, når man parrer en revisor med en, der er sindssyge 

god til robot, eller blockchain eller andet. Så kan man få det bedste fra begge verdener.  

#00:17:05-7# 

 

Det er også svært for en, der sidder og arbejder med blockchain, at helt præcis forstå, hvad en 

revisor laver og forholder sig til.  #00:17:12-5# 

 

[Det er sjældent, at de der it-nørder er de bedste til at snakke med kunderne, må jo nok 

erkende.] #00:17:17-1# 

 

Lige præcis.  #00:17:19-1# 

 

Det er nok kombinationen, som er vigtig.  #00:17:25-9# 



Page 268 of 330 

 

 

[Har I gjort noget, som gør, at I sørger for, at revisorer ikke bliver rendt over ende?] 

#00:17:33-1# 

 

Ja, jeg synes vi sætter mere og mere fokus på det. Jeg sidder selv som audit innovation leader 

i Deloitte og arbejder med hele den agenda. Så vi har et innovationsteam, der arbejder med 

analytics og dataanalyse, digitale platforme og eksperimenterer med nye typer af teknologier, 

robotics og andet. Så vi forsøger selv at være på forkant med den udvikling.  #00:18:01-3# 

 

Vi samarbejder også på tværs af functions omkring blockchain og andet. #00:18:01-3# 

 

Så vi forsøger at gøre meget ud af at foregribe den. Og så er der massive investeringer i det 

her globalt i vores netværk i Deloitte.  #00:18:09-5# 

 

Jeg synes Deloitte gør rigtig, rigtig meget for at sætte sig i førersædet på den udvikling og 

ligesom prøve at gå proaktivt ind i den i stedet for at lukke øjnene. Fordi det kommer - 

ligegyldigt om vi vil det eller ej.  #00:18:21-2# 

 

Man kan sige, nu uddannelsessiden: Dem, der kommer ind og bliver indsluset i Deloitte, 

kommer ind i et ChangMaker-forløb, som vi kalder det.  #00:18:32-5# 

 

[Alle nye medarbejdere?] #00:18:32-5# 

 

Ja, i audit.  #00:18:33-8# 

 

Der er innovation og dataanalyse også blevet nye spor i det. Så de lærer faktisk omkring 

dataanalyse, og de hører også omkring disruption i revisionsbranchen, og vi laver 

innovationskonkurrencer, og forskellige ting for at prøve at inspirere vores unge mennesker 

selv også at arbejde med forretningsudvikling og også dygtiggøre sig. Det kræver også en 

interesse fra medarbejderne. De prøver at være eksplorative omkring, hvad der kan ske.  

#00:19:01-8# 

 

Blockchain, som I nu skriver om her, er for mig lidt sværere. Fordi det er noget med en niche, 

det er noget mere teknisk, det er noget mindre modent end dataanalyse. Hvordan går man 

lige i gang med at lave et blockchain-eksperiment, som har et potentiale for at fjerne noget 

revision.  #00:19:19-3# 
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Det er lidt tilbage til det her med - for mig er det noget med, at det skal ud og have stor skala, 

hvor man har mange brugere på, før at det virkelig flytter noget i min verden.  #00:19:27-5# 

 

[Vi har jo snakket lidt om det, da vi snakkede med Rasmus, omkring det her med, at man jo 

kunne indgå i de her lukkede blockchain. Altså virksomheder som kunne gå sammen. Der - jeg 

udfordrede måske Rasmus lidt - og sagde, kan man så ikke risikere, at vi ender ud i noget 

monopol, hvor de store de maser de små ud? Kan det så ikke gøre, at de små siger, at det der 

med blockchain, det vil vi bare ikke være en del af, for så er det, at vi bliver udkonkurreret.] 

#00:19:51-9# 

 

Den del har jeg ikke dyrket så meget, men der jo ingen tvivl om, at så siger man, hvad så når 

man handler på tværs af blockchain?   #00:20:00-1# 

 

Noget af det der også er komplekst, det er, hvad så hvis man handler med udlandet? Hvor går 

grænsen for, hvem der er med i en blockchain og ikke er med i en blockchain og ikke er med i 

en blockchain, og hvis man har små konsortier af blockchain-folk rundt omkring, hvad er det 

så man skal forholde sig til?  #00:20:15-0# 

 

Der er nogle andre overvejelser i det. Jeg tror, hvis man i virkeligheden skal løse det, så skal 

man nok tænke det i noget, der kan skaleres til mange, for at man kan se den store 

effektiviseringsgevinst i det. Men det har jeg ikke dyrket så meget igen.  #00:20:29-5# 

 

Så jeg ved ikke, om man, hvis man har små konsortier af blockchain, også kan lykkes med 

det. Det er jeg ikke så stærkt inde i.  #00:20:35-5# 

 

[Nu hopper vi lige tilbage til 4. Nu fik jeg lige at vide, at vi har sprunget den over.  #00:20:37-

4# 

 

Hvornår tror I så, at teknologien vil være et væsentligt område, og kan vi nå at omstille os i 

revisionsbranchen?] #00:20:44-8# 

 

Jeg tror som sagt - tilbage til det der med, at når den har den modenhed til, at den kan 

skaleres til mange, og man måske også politisk beslutter sig for at gøre nogle ting i Danmark, 

hvor man siger, at blockchain er vejen frem for det politiske system, for den måde vi vil styre 

vores samfund på - så kan jeg se stort potentiale i det. Og så tror jeg, at vi som revisorer - 

hvis sådan noget kommer ret hurtigt - skal kunne omstille os til: Hvad betyder det så?  

#00:21:12-7# 
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[Tidshorisontmæssigt, har du en ide - er det indenfor de næste 10 år, 5 år?] #00:21:16-5# 

 

Ja, hvis der er velvilje til det. Men jeg tror også, det afhænger af, hvad sker der i andre lande. 

Fordi der er også lande rundt omkring - også udviklingslande som har besluttet sig for at bruge 

blockchain-teknologi. Hvad er det, der sker med dem, og hvad sker der også med 

skattelovgivningen? Der er mange områder, hvor man kunne forestille sig, at blockchain kunne 

gå ind og understøtte en vision. Og alt det man ser i dag med udbytteskandaler og moms-

svindlen og alt muligt, er der jo kæmpe potentiale i, hvordan man ligesom siger, at det styrer 

man i et lukket system, som alle har overblik over, og som man ikke kan svindle og forvanske 

og forfalske og alt muligt andet.  #00:21:55-2# 

 

Så teknologien er jo vildt interessant, men den skal skaleres til mange, før den virkelig bliver 

revolutionær i min verden. Lidt ligesom med internettet. Der var også meget fedt, da der var 

10 på, men når der er en mia. mennesker på internettet, så er det jo et kæmpe potentiale i 

det. Det samme er også, hvis man vil se det i blockchain-sammenhæng.  #00:22:14-2# 

 

[Men Deloitte generelt tror på, at det kommer?] #00:22:17-2# 

 

Ja, jeg tror, at det er svært - altså så skal der være nogle andre ting, der går galt. Så skal det 

være, fordi at i fremtiden folk finder ud af, at de faktisk godt kan hacke en blockchain eller de 

kan - altså cyber eller andre ting, der ligesom kan ødelægge de her ting. Fordi der er jo uden 

tvivl også et trust issue ved blockchain qua bitcoins. Altså hele den der fuldstændig sindssyge 

kursudvikling på de der elektroniske valutaer gør, at folk har lidt en frygt for det der.  

#00:22:47-6# 

 

Det kalder måske så på revisorer til at hjælpe med at give noget trust omkring blockchain. At 

de er sat rigtigt op, og at de fungerer, som de skal, og at de er sikre og alt det, der skal til.  

#00:22:58-4# 

 

[Jeg tænker også værdiansættelse - lige omkring bitcoins - værdiansættelsen, den var jo 

meget ...] #00:23:05-9# 

 

Det var kun røvere og banditter næsten, der bed på bitcoins, lød det til.  #00:23:11-8# 

 

Men det er jo noget andet end blockchain. Men det afsmitter lidt.  #00:23:16-8# 
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[Det er jo sjovt nok - hver gang vi siger blockchain, så de fleste de tænker straks bitcoin eller 

kryptovaluta.  #00:23:19-5# 

 

Især når folk spørger, hvad skal I så skrive afhandling om? Når vi så siger om blockchain. ?? 

Om bitcoin ... kan ...?? #00:23:30-2# 

 

Men det er jo bare 5 % af hele blockchain-kæden.] #00:23:32-9# 

 

Det er teknologien, der er interessant. Men det har en afsmittende effekt på, at folk tror, at 

det er det her digitale valutauhyre, som ingen ..] #00:23:41-6# 

 

Ser I det som en udfordring? Har I virksomheder, som er helt afskrækket fra det, fordi de kun 

har en forventning om, at det er bitcoins, og at det er snyd og bedrag det hele?] #00:23:50-

3# 

 

Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke dyrket nok.  #00:23:52-0# 

 

[Jeg kunne også forestillet mig, at det nok heller ikke er dem, der kommer ind og spørger, og 

så siger ....] #00:23:54-6# 

 

Nej, men der er jo kunder, som har en fuldstændig legitim forretningsmodel på blockchain, og 

jo arbejder med digitale valutaer og dignity to wallets og har fine forretninger.  #00:24:07-6# 

 

Der er også danske iværksættere, der viser noget andet. Coinify og alle mulige spændende 

virksomheder, som klarer sig godt baseret på blockchain-teknologi.  #00:24:19-3# 

 

[Nu hopper vi ned til spørgsmål 7 - vi fik jeg lige hoppet lidt rundt i det.] #00:24:23-2# 

 

Hvad vil være den største udfordring for revisionsbranchen, hvis blockchain går hen og bliver 

det helt store?] #00:24:27-6# 

 

Kompetencer. Det er jeg ret overbevist om. I hvert fald hvis man ser vores nuværende 

organisation i Big Four eller bare i revisionsbranchen, så er der ikke mange, der kan udfordre 

og forstå det der. Så vi skal have nogle folk, der kan arbejde med blockchain og kan se 

mulighederne i det. Og også, hvordan kan man bruge det i revisionsmæssig sammenhæng og 

sikre sig, at det virker og alle de her ting. Det tror jeg bliver den store forståelse for 

teknologien og kompetencer.  #00:24:54-7# 
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Fordi, lige nu er der nok mange, der er lidt berøringsangste omkring det. Det gør nok også, at 

den største udvikling omkring blockchain sker uden for branchen. Det har vi ikke helt kontrol 

over, fordi lige pludselig kan der komme noget, som fuldstændig disrupter det, vi gør i dag. 

Der kan vi godt blive taget lidt på sengen, tror jeg.  #00:25:08-1# 

 

[Så kan vi gå lidt tilbage til: #00:25:16-9# 

 

Hvordan kan man sikre sig, at det ikke bliver brugt til kriminelle formål?] #00:25:18-9# 

 

Ja, det er et spørgsmål igen der, om vi skal skille blockchain og kryptovaluta ad. Jeg ved nok 

ikke nok om, hvorvidt man i blockchain-sammenhæng kan bruge det til kriminelle formål i 

forhold til .. #00:25:33-7# 

 

[Tror du ikke ...??? , at man får lukket nogle led i denne her kæde ind, som ikke hører til ... 

altså som har kriminelle formål - altså med hvidvaskning og ukendte bagmænd og alle de her 

ting?  #00:25:44-9# 

 

Jeg tror det mere er - fordi hvis man har lukket blockchain, så man jo have nogle, som 

ligesom skal verificere. Dvs. hvis der kommer nogen ind der med ureelle hensigter, eller hvad 

man kalder det, så er det, som vi siger: Hvordan finder man så ud af det?] #00:25:59-3# 

 

Du kan starte med det gode med, at det er full traceable det, der er sket på blockchain. Så 

spørgsmålet er, hvor interesserede kriminelle er i at lægge deres transaktioner ned på en 

blockchain. Derhen at det jo, at alle kan se, hvad alle har lavet. Så det er måske ret let at 

finde ud af, at denne her forbryder, der har lavet et eller andet, er .. Og spørgsmålet er også, 

at hvis man tænker derhen, at man skal kunne interagere og handle over blockchain i 

fremtiden, hvem gider så handle med en eller anden - ja, så skal de jo ligge og handle med 

hinanden, måske. Og det kan jo godt være, at man kan komme derhen. Men det er i hvert fald 

svært for dem at forvanske beviserne, fordi alle kan se det.  #00:26:38-2# 

 

Spørgsmålet er, om man er meget anderledes stillet, end man er i dag. Jeg tror måske lidt 

mere, man er bedre stillet med teknologien, fordi man kan bedre trace, hvad der er sket.  

#00:26:49-9# 

 

[Det tror jeg også.  #00:26:51-9# 
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Altså det vi også har hørt lidt, det er, at de siger, der er altid nogen der vil snyde. Det kommer 

man ikke udenom. Der vil altid være nogen, men det bliver nok bare på nogle andre måder 

end man gør lige nu.] #00:26:57-5# 

 

Ja, ja. Man hørte også på et tidspunkt om, at der var nogle, der kunne finde ud af at hacke en 

eller anden kryptobørs i Hong Kong eller et eller andet og fik stjålet bitcoins. Hvorfor kan de 

det? Man sagde jo, at teknologien var sikker. Men der ved jeg ikke nok om, hvad det er, de 

gør. Men det er jo også noget, der kan ryste tilliden til det der.  #00:27:18-2# 

 

Så er der jo også hele det der fortrolighedsaspekt. Vi kan jo ikke have en blockchain, hvor alle 

kan se, hvad alle laver. Fordi det er jo fortrolige handler mellem virksomheder. Så alt hvad der 

ligesom sker, skal jo boxes ind.  #00:27:35-2# 

 

Hvis Christian Lehmanns virksomhed her er på en blockchain, så ville jeg jo ikke have, at alle 

kan se, hvad jeg render og tjener og har af transaktioner. Så der skal jo også være noget 

sikkerhed omkring det her.  #00:27:45-2# 

 

Da synes jeg, at jeg på et tidspunkt lyttede mig til, at man stadig arbejder på at kunne sikre 

det på blockchain. Altså, det hele er krypteret, og man kan ikke se hinandens transaktioner, 

og der ikke er nogen, der kan hacke sig ind og se, hvad andre har lavet.  #00:27:56-9# 

 

[Men kunne man forestille sig, at det var noget af det, der gjorde, at blockchain måske ikke 

blev så stort, som man forventede? Simpelthen på grund af usikkerheden.] #00:28:02-2# 

 

Ja, det tror jeg. Altså tilliden og usikkerheden til det, og du kan sige, at hvis der kommer trust 

brud på hvad blockchain kan, at man lige pludselig godt kan gå ind og hacke sig ind i det her, 

og man kan se, hvad andre laver, og man kan stjæle værdier fra hinanden, eller - hvis der er 

nogen, der finder ud af det - så kan det jo godt blive et problem.  #00:28:22-8# 

 

[Altså kundedata og sådanne ting.] #00:28:23-9# 

 

Ja, alt fra cyber og privacy og alt muligt.  #00:28:31-6# 

 

Jeg tror mere det er sådan noget som det der, der kan blive den store udfordring for 

blockchain. Det er, at man kan opretholde det, man har lovet. Altså, man har jo sagt, prøv at 

hør her, det er fuldstændig ??rable og alt er valideret, og alt er tidsstemplet, men er der 

nogen, der faktisk kunne gå ind og ødelægge det der, så tror jeg, at man har det svært. Så 
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mister man tilliden.  #00:28:50-9# 

 

[Tror I på, at blockchain-teknolgien vil revolutionere branchen som internettet? Det har der jo 

været meget snak om, at lige blockchain vandt frem, så var det jo ..] #00:29:05-8# 

 

Ja, som jeg også var inde på i starten. Hvis man kan skalere det, og man kan opretholde en 

sikkerhed, der er i det, sådan så det bliver noget, der bliver brugt i stor skala, så tror jeg det 

kunne revolutionere meget af det arbejde, vi laver. Jeg tror ikke det fjerner revisorer, men jeg 

tror meget af det arbejde, vi historisk har lavet med at verificere, om ting er forekommet eller 

sket, kan blive automatiseret.   #00:29:31-6# 

 

[Jeg er meget enig. #00:29:31-6# 

 

Har du kendskab til nogle danske virksomheder, som arbejder med blockchain?] #00:29:38-

6# 

 

Ja, altså udover selvfølgelig os selv og IBM og nogle af de store spillere på markedet. Indenfor 

revisionsmæssig kontekst er det nok mere internationalt, jeg har hørt om nogle. Der er bl.a. 

nogen, der hedder Audit Chain, der har noget ude. I New York sidder en startup-virksomhed, 

som arbejder med, om man kan lave noget real time blockchain, assurance over blockchain og 

real time reporting. De har været ude og søge nogle penge, tror jeg, men det er nogen fra 

PWC, og nogen der har stået bag XPL og sådan noget, som prøver at arbejde med det der. De 

har haft nogle white papers ude, men jeg faktisk ikke, hvor langt de er kommet. Det ved jeg, 

vi havde lidt på radaren på et tidspunkt i revisionsbranchen.  #00:30:21-2# 

 

Jeg er ikke bekendt med mange - så er der selvfølgelig Maersk- og IBM-samarbejdet og alle de 

der.  #00:30:26-4# 

 

[Store kendte ...] #00:30:29-7# 

 

Ja, men jeg er ikke bekendt med mange danske virksomheder, som arbejder med blockchain i 

kontekst af revision.  #00:30:35-9# 

 

[For at gå lidt tilbage til det her med ..., fordi det, vi måske også fornemmer, er ligesom at 

sige, at hvis Erhvervsstyrelsen kommer igennem med det her med, at alle små virksomheder, 

mikrovirksomheder, bare kan indberette ud fra et system, hvor revisorer bliver helt 

overflødige. Hvad er det så for nogen revisorer, der er tilbage. Er det kun til de store og 
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politisk set - altså vil årsregnskabsloven blive fuldstændig ændret indenfor FSR for den sags 

skyld?] #00:30:58-3# 

 

Ja, men der er jo ingen tvivl om, at årsregnskabsloven og andre er jo ikke tænkt ind i en 

digital verden. Der vil man jo skulle ændre fundamentalt på lovgivningen, så man kan 

understøtte digitaliseringsrejsen. Det tror jeg også Erhvervsstyrelsen har erkendt, at det 

kræver selvfølgelig nogle lovindgreb, for at sådan noget kan lade sig gøre.  #00:31:18-5# 

 

Men jeg tror da, at hvis man kan kigge ind i en virkelighed, hvor ... for mikrovirksomheder, 

som jo i dag ikke engang behøver nogen revisor. De skal jo bare have en assistanceerklæring, 

og de kunne i princippet selv opstille regnskabet, hvis de ville. Hvis de bare kunne trække data 

automatisk - og det så i øvrigt ligger på en blockchain, hvor mange transaktioner vil være 

valideret mellem to parter - og man jo måske også lemper lidt på de regler, der er i 

årsregnskabsloven, som kræver mere skønsmæssige vurderinger, så kunne godt forestille sig, 

at det kunne automatiseres meget.  #00:31:53-9# 

 

Der hvor revisorerne typisk kommer ind, det er jo, at man skal stilling til, om der skal 

hensættes, eller der skal nedskrives mod ukurans eller hvad det kan være.  #00:32:02-3# 

 

[Hvis man har en blockchain - hvis det nu f.eks. er varelageret, hvor man siger hvis der 

kommer varer ind og ud - hvis det kører på en blockchain - så kan man lave en forventning 

om: okay, hvad er produktet, hvad er det typiske svind? Man kan jo lave analyser på brancher 

generelt. Hvis man så havde ... generelt har der historisk set været 2 % svind, hvorfor skulle 

der så ikke også være det fremadrettet?]  

 #00:32:21-2# 

 

Ja. Og du kunne også have nogle standardregler for afskrivelse, horisonter og altså ... så siger 

man, at de her små virksomheder, de afskriver ..??else over 5 år.  #00:32:30-9# 

 

Det er jo også noget, hvor revisorerne er inde og kigge på skøn og scrapværdier og .... 

#00:32:37-0# 

 

[Jeg tænker bare, at der er mange ting - i hvert fald for de helt små - nu sidder jeg jo selv i 

SMV-segmentet, ikke. Og sådan ensom mig, jeg kan godt blive lidt nervøs og så sige: Er der 

noget til mig, hvad er det, jeg skal, når jeg kommer ud til mine kunder?] #00:32:47-9# 

 

Jeg tror ikke på om 5-10 år, at vi kan tjene penge på regnskabsudarbejdelse som revisorer 
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mere. Det at opstille regnskaber, lave bogføring, bogføringsassistance - det forsvinder.  

#00:32:59-1# 

 

Spørgsmålet er så, revisorerne på toppen, altså det at man går ind og verificerer og giver tillid 

til ting og har vores uddannelse til at gøre det, det er vores konkurrencemæssige fordel som 

branche.  #00:33:10-1# 

 

Men ellers så tror jeg, vi bliver ædt af Dinero og Billy og alle de andre, når vi snakker ren, 

mekanisk bogføringsassistance, bilagsgennemgang, det at gå hen og kigge på og opstille en 

årsrapport. Det bliver automatiseret. Der kommer ikke til at være nogen penge i det der i 

fremtiden. #00:33:23-0# 

 #00:33:24-6# 

 

Man skal jo finde ud af .. - så kan det jo godt være, at man kan tjene penge på rådgivning og 

generationsskifte og alt muligt andet. Men det der med ... altså, du kan sige, store dele af 

revisionsbranchen i det segment - indtjeningen i dag kommer jo fra regnskabs- og 

skatteudarbejdelse og årsopgørelser og hjælpen og alt det der, det tror jeg bliver digitaliseret. 

Og det går hurtigere, end vi tror.  #00:33:53-7# 

 

[Så vi skal passe på, at vi ikke bliver rendt over ende.] #00:33:57-2# 

 

Det er jo ikke mere end et halvt år siden, at Billy og Ledger Regnskab og sådan nogle har 

været ude og tilbyde årsrapporter til 1.500 kr.  #00:34:07-4# 

 

[..småsnak i munden på hinanden???chance ... man når ikke engang at åbne programmet, så 

er pengene brugt.] #00:34:06-5# 

 

Det kan vi ikke konkurrere med. Hvis man vil konkurrere med det der, så skal man virkelig 

investere digitalt. Det tror jeg bliver en svær branche.  #00:34:15-4# 

 

[Spørgsmålet er også, om det kan betale sig på den lange bane? Altså, man måske kan 

beholde dem et par år endnu, hvis ...] #00:34:24-1# 

 

Ja, og hvis Erhvervsstyrelsen lykkes med den ambition, de har om automatisk 

erhvervsrapportering, jamen så er der jo ikke brug for det længere.  #00:34:28-8# 

 

[Vi har også snakket lidt om (altså med nogle af mine kolleger), hvilke huse der er tilbage i 
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den sidste ende - altså revisionshuse. Lige nu er det jo nok meget tydeligt, at det er Big Four, 

der arbejder med det her. #00:34:38-8# 

 

Men vil revisor Hansen, som sidder mig sig selv, altså med en statsaut. og med en enkelt 

ansat, forsvinder han fuldstændigt?] #00:34:46-3# 

 

Jeg tror, man skal tænke meget over, hvad det er for nogle value offerings, man har til kunder 

fremadrettet. Der er selvfølgelig stadig mange lokale revisorer rundt omkring, som har et 

lokalt netværk og lokale relationer og hjælper deres kunder med rådgivning og kan gå med i 

banken og rådgive der, og kan hjælpe dem med generationsskifte og køb/salg af 

virksomheder. Der tror jeg stadig revisorerne har en spilleplade.  #00:35:14-2# 

 

Men meget at det der compliance arbejde, det tror jeg bliver digitaliseret. Og så er 

spørgsmålet, hvem er det så, man kommer til at konkurrere med i fremtiden.  #00:35:21-5# 

 

Billy og Dinero og Uniconta og alle de her AP-systemer - lur mig om de ikke også siger, at når 

de har ædt bogføringen, og de har ædt regnskabsopstillingen, så kunne de også godt putte lidt 

rådgivningspenge på, ikke.  #00:35:30-3# 

 

Der hvor vi har noget som revisorer, det er, at vi har vores statsautoriserede revisortitler, vi 

kan bruge til at give sikkerhed til ting og bruger vores uddannelse til at gå ind og give 

erklæringer. Det kan de andre ikke.  #00:35:42-1# 

 

På det område er der jo et space. Men jeg tror man skal tænke meget over, hvad det er for en 

forretning, og så skal man virkelig være god til at være rådgiver og også være god til at 

arbejde med kunders data, fortolke kunders data.  #00:35:52-7# 

 

Jeg tror mange små revisionshuse bliver nødt til - for også at kunne følge med udviklingen - at 

indgå samarbejder både med andre revisorer, men også med andre uden for branchen, der 

kan hjælpe dem på den rejse.  #00:36:01-4# 

 

[Der hvor jeg sidder, der er jo it, der er det helt store, som vi samarbejder med JDM og dem 

der. Altså, det er jo der, vi trækker nu, hvis der skal være noget der. Det er jo ikke ..] 

#00:36:13-3# 

 

Jeg tror man skal være meget fokuseret på det, og så tror jeg ... Jeg tror det bliver svært at 

være decimal?? revisor. Også fordi der bliver investeret så massivt i det her globalt i de store 
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huse, at det bliver svært at følge med, og har man investeringskraften til at følge med? Man 

skal gøre det sammen med nogle andre, tror jeg. Eller også skal man ud og samarbejde med 

nogle andre typer af virksomheder, der kan hjælpe en på den rejse der.  #00:36:37-2# 

 

[Så kan det godt være, at jeg om 10 år skal finde noget andet at lave.9 #00:36:43-2# 

 

Man skal tænke meget over, hvordan man kan skabe værdi for sine kunder. Og så tror jeg, 

man skal have en holdning og så sige: Prisen for regnskabsudarbejdelse, bogføringsassistance 

og udbytteblanketter og alt sådan noget, det går over i 0, og det går lynhurtigt. Fordi der 

kommer ikke til at være penge i det der - det tror jeg ikke på.  #00:37:02-1# 

 

[Det er der næsten heller ikke i forvejen! #00:37:05-2# 

 

Jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål. Har du noget? Nej. #00:37:15-3# 

 

Har du noget, du synes vi mangler?] #00:37:18-0# 

 

Næh, jeg håber I får en god opgave. #00:37:22-6# 

 

[Det håber vi også. Vi har i hvert fald fået mange interessante interviews.  #00:37:27-3# 

 

Det eneste - vi ville rigtig gerne have alle Big Four i snak - men PWC og KPMG, det er som at 

få åbnet en muslingeskal. Det er fuldstændig lukket til. Ingen respons derfra. Alle andre har 

været..  ]#00:37:37-5# 

 

Hvem snakker I med ude hos KPMG? #00:37:38-4# 

 

[Hvem var det vi fandt? Jeg tror vi har skrevet til 3 forskellige. 2 eller 3. #00:37:49-8# 

 

.... jeg kan ikke huske det ... vi har simpelthen kontaktet .. mennesker.  #00:38:01-4# 

 

.. hvis du kender en, så hører vi gerne.  #00:38:07-6# 

 

Men vi har fornemmelsen af, at de har ikke så meget vi har sagt, ellers har de bare valgt at 

sige, at det vil de ikke gå ud med.] #00:38:17-6# 

 

Lad mig lige se.  #00:38:41-8# 
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[Vi er næsten der, hvor vi bare stiller os op ude i receptionen, og så håber vi på, at der er 

nogen, der gider.] #00:38:47-1# 

 

Han hedder Michael B. Jensen.  #00:00:01-8# 

 

[Jeg synes navnet virker bekendt.] #00:00:01-8# 
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Bilag 9 – Martin Von Haller, Bird & Bird d. 26. oktober 2018 

 

Jeg hedder Gina ..... den sædvanlige introduktion.  #00:00:09-8# 

 

 #00:00:09-8# 

 

Når jeg skrev det i går - om de spørgsmål I sendte frem, da var der et spørgsmål stillet til en 

revisor.  #00:00:22-0# 

 

[Ja, jeg kan godt se, at spørgsmål 3 ...] #00:00:25-4# 

 

Der er også et lidt længere nede.  #00:00:25-8# 

 

[Ja, det der det der med .... dem har jeg sådan lidt beholdt, fordi jeg tror, vi mener det på en 

anden måde.  #00:00:36-5# 

 

... et eller andet ... så springer vi det bare over.] #00:00:37-3# 

 

Jeg vil bare vise jer, at jeg rent faktisk har åbnet dokumentet og set det! #00:00:40-7# 

 

[Skal vi ikke bare springe ud i det. Camilla skriver mest, og jeg snakker mest.  #00:00:50-8# 

 

Hvad er dine forventninger til blockchain-teknologien?] #00:00:57-9# 

 

Blockchain-teknologi er mange ting, og jeg har store forventninger til den tendens, som 

blockchain-teknologi er udtryk for.  #00:01:22-5# 

 

Det der er spændende ved blockchain-teknologi, det er, at det både har det her ...en telefon 

ringe.... på den ene side er det, at beslutningsprocessen lægges fra en central aktør ud til et 

decentraliseret netværk. Og derudover er der jo det forhold, at selve ledgeren eller dataene er 

distribueret.  #00:02:08-7# 

 

Det er sådan set en forlængelse af den tendens, som internet teknologi og open source 

teknologi allerede står for, at der er mindre kontrol, mere deling, flere rettigheder til at 

benytte det, og dermed er der mere åbenhed, end vi ser med så meget andet teknologi.  

#00:02:23-3# 
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Jeg tror, at tendensen i retning af teknologiske løsninger, hvor at databaser og databasers 

rigtighed og smarte kontrakter på databaser bliver mindre centraliserede, mere 

decentraliserede, og dataerne kommer til at flyde mere omkring, være mere distribuerede end 

vi ser i dag, tror jeg er uafvendelig. Det går i den retning, ligesom alt det andet er gået i den 

retning.  #00:02:53-9# 

 

Jeg har arbejdet med open source i mange år - og for 15-20 år siden, da blev man nærmes 

lynchet, hvis man snakkede om det. Fordi i den retning, da handlede det om centrale servere 

og Microsoft programmer og sådan nogle ting. Men det går i den retning, og det er 

uafvendeligt. Internet er et eksempel på det - og open source teknologi generelt er et 

eksempel på det.  #00:03:13-2# 

 

Jeg tror, at blockchain-teknologi i en eller anden form med en eller anden form for opbygning 

og med de karakteristika, som er decentralisering og distribution, kommer til at være - altså 

det går i den retning - der er mere og mere datadeling, dataindsamling, som kommer til at 

være baseret på blockchain lignende løsninger fremadrettet.  #00:03:49-6# 

 

Men det er et område, som man - der er ingen, der ved, hvad løsningerne går hen og bliver. 

Der er heller ingen, der ved, hvilke livscases der bliver relevante.  #00:03:57-5# 

 

Det var også sådan, at da hypen var allerstørst, da var der en masse eksempler på, hvordan 

man skulle bruge den teknologi, og der var meget få af dem, der i virkeligheden gik hen begik 

killer apps.  #00:04:08-2# 

 

Og så 5 år senere var der noget, der hed Facebook, og så var der noget der hed Netflix, og så 

var der noget der hed cloud computing. Det var der ingen, der havde forestillet sig på det 

område. #00:04:16-1# 

 

Det kan være det samme her. At dine dates er sådan set klar, men de konkrete løsninger og 

den konkrete teknologi er fuldstændig uafklarede på nuværende tidspunkt.  #00:04:25-2# 

 

[Er det noget du ser, at virksomheder kommer til at bruge indenfor en forholdsvis kort 

periode? Der er nogen, der så småt bruger blockchain, og man bruger måske også blockchain 

media i små doser, som man ikke lige er klar over det som virksomhed.  #00:04:41-0# 

 

Men tror du, det er noget man direkte som virksomhed går ind og køber ydelse, skulle jeg til 
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at sige.) #00:04:46-4# 

 

Jeg tror der går et stykke tid, før vi ser, at der er mange virksomheder der benytter det. 

Allerede af den grund - teknologien er ikke specielt udviklet i dag - og der er en masse 

spørgsmålstegn, som stadigvæk er ude i skyen, som man ikke rigtig forstår, hvordan man 

løser.  #00:05:13-9# 

 

Jeg tror, at man i et stykke tid endnu vil se, at det er primært noget, der bliver promoveret 

som havende et stort potentiale, men ikke så meget noget man rent faktisk ser bliver 

benyttet.  #00:05:27-5# 

 

Men på den anden side. Jeg synes det er umuligt at spå om, hvornår det sker. Det kan være i 

morgen, at der lige pludselig er en hyper ledger løsning et sted, som kommer til at være 

grundlaget for nogle andre løsninger.  #00:05:45-0# 

 

Ligesom med internetteknologi, så er det svært at sige, fordi - der er nogen - du kan også se 

det lidt ligesom My Skills databasen. Hvornår begyndte folk at bruge den? Hvornår blev den 

integreret - denne her lamp stack, som man kendte for mange servere: Linux, Apache, My 

Skills og PHP. Hvornår kunne man konstatere, at den havde fundet indtryk og var blevet 

mainstream? Det er svært at sige her, for det kan godt være, at du vil se nogle af de andre 

løsninger, som så benytter sig af nogle få blockchain-baserede databaseløsninger rundt 

omkring.  #00:06:34-4# 

 

Hvornår det sker, det er meget svært at se. Jeg tror bare ikke, at der er nogen tvivl om, at går 

i den retning.  #00:06:37-0# 

 

Vi er ligesom beyond the point of no return på det felt. Også fordi der er (jeg kan ikke huske 

ordet) - men når tyngdekraften - så bliver det spredt ud. Men der er noget, der er modsat.  

#00:06:57-7# 

 

[Gravity?] #00:06:59-4# 

 

Det er det modsatte, men jeg kan ikke huske ordet.  #00:07:02-7# 

 

Det er ikke en centrifugalkraft, som gør at ...??? Det er mere centrifugalkraft, som gør at det 

bevæger sig - du kan ligesom ikke komme ud af det her nu. Det er jo uafvendeligt. Det er så 

stærk en kraft.  #00:07:17-9# 
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[Hvordan forholder du dig så til den nye teknologi?] #00:07:26-4# 

 

Som rådgiver?  #00:07:31-2# 

 

(Ja, som rådgiver.] #00:07:31-2# 

 

Det er et område, hvor man - det er jo ikke et nyt område - det er ikke noget nyt, som it-

advokater - det der skal til for det her felt ?? -  #00:07:44-4# 

 

Der er mange teknologier, hvor det simpelthen blot er et spørgsmål om at forstå teknologien 

og så anvende principper, fundamentale principper, som altid gælder for enhver form for 

teknologi i det lys.  #00:07:56-4# 

 

Selv om noget røg på internettet, så betød det jo ikke, at der ikke skule tages stilling til, 

hvordan man lavede aftaler, eller hvordan man ... om man måtte slå folk ihjel på internettet.  

#00:08:12-3# 

 

Der er mange teknologier. De fleste teknologier er kun udfordrende juridisk, fordi der ikke er 

en tilstrækkelig forståelse blandt dem, der rådgiver juridisk for den nye teknologis egenskaber 

- det være sig advokater, det kan være klienter, det kan være domstole, det kan være 

lovgivere. Fordi man har ikke forstået det endnu. Men teknologien er i virkeligheden ikke så 

anderledes end, at den gør, at visse principper skal genopfindes. Det er stadigvæk 

fundamental samme ting, som man altid har prøvet at regulere og indgået aftaler med.  

#00:08:40-5# 

 

Der er nogle gange, der kommer noget teknologi, som i virkeligheden gør, at man bliver nødt 

til at spørge om nogle fundamentale ting. Hvordan skal vi lave om på nogle måder - altså skal 

lovgivningen laves fundamentalt om - er der en lovgivning, som ikke kan fungere på grund af 

denne her nye teknologi? #00:09:02-7# 

 

I internettet var der typisk det her med, når der stod hyperlink i forhold til f.eks. 

rettighederne, at det forhold, at jeg lavede et link til et andet sted, hvor der lå noget, der var 

ophavsretligt beskyttet, var jo ikke, at jeg lavede linket. I sig selv betød det jo ikke, at jeg 

krænkede nogens rettigheder. Det var først, når du brugte linket og hentede tingene ned, at 

det så blev et problem. Det havde man i en lang, lang periode store udfordringer med, 

hvordan skulle regulere det. Der har man sådan set ikke engang i dag fundet ud af. I de sidste 
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forsøg på at reformere den europæiske ophavsret prøver man at tage stilling til, om der skal 

være en link-skat.  #00:09:45-2# 

 

Det var et lille område. Men ellers var der ikke noget andet i, end hvis du lagde et katalog op 

på internettet, så bare fordi det lå på internettet og lå på en server i Kasakhstan, så betød det 

jo ikke, at når det var rettet mod danske virksomheder, danske forbrugere - det var et katalog 

fra en dansk virksomhed, som var rettet mod danske forbrugere - at det så ikke var omfattet 

af alle de regler, der gjaldt for markedsføringsret.  #00:10:08-9# 

 

Det var også klart, at hvis du lavede et trykt katalog og sendte fra Rusland, men det var 

stadigvæk en dansk virksomhed. - Og ja, det var sendt fra Rusland - hvad så? Det var der ikke 

noget nyt i.  #00:10:20-6# 

 

De fleste regler var bare at forstå, at den nye teknologi blev ikke ligesom udo eller hokus 

pokus. Du skulle bare forstå det - ligesom kongen over det.  #00:10:30-2# 

 

Og sådan vil det også være med blockchain-teknologi. Hvis du har en block til et konsortium i 

Danmark, som understøtter internethandel for danske virksomheder, så bare fordi det ligger 

på blockchain'en gør jo ikke, at du ikke skal overholde de regler, der ellers måtte gælde.  

#00:10:49-9# 

 

Der er nogle ting, som blockchain-teknologien i den rene form, som er udfordrende.  

#00:11:02-6# 

 

Det er selvfølgelig det her med, at hvis den rene blockchain - altså bitcoin eller måske en eller 

anden global database for regnskab til cykler eller sådan noget - hvis der ikke er nogen der 

ligesom ejer den, så er der ikke nogen, der kan kontrollere den. Og enorm meget lovgivning er 

baseret på, at der er nogen, der kan sige, at det er dig, der kontrollerer det der, så det er dig, 

der er ansvarlig.  #00:11:36-5# 

 

Og i de tilfælde vil det være svært at finde ud af som udgangspunkt og sige: Hvordan 

anvender vi GDPR på det område, når der ikke er en data-controller eller data-ejer - eller 

data-ansvarlig hedder det. Hvordan gør du det, når hele teknologien går ud på i sin reneste 

form, at der ikke er nogen, der er i kontrol. Og hvordan bruger du denne her teknologi i en 

sammenhæng, hvor det forudsættes, at du kan lave om på tingene, hvis det viser sig at blive 

de forkerte. Hele idéen i teknologien er, at hele begrebet trustlesness er, at du netop ikke kan 

lave noget om.  #00:12:05-7# 
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Derfor har teknologien i sin reneste form nogle udfordringer. Men den teknologi, som vi ser 

anvendt for de fleste - der hvor vi ser den anvendt, er jo heller ikke i den reneste form. Det er 

jo det, man kan kalde - folk diskuterer jo, hvordan de bruger navnet i forskellige 

sammenhænge - men ledger teknology kan man godt sige. Og der er fokussen ikke så meget 

på den decentrale beslutningsmekanisme, men mere på at dataerne stadig ligger distribueret 

rundt på alle de måder, der kører denne her blockchain.  #00:12:41-0# 

 

Men der er en eller anden form for governance mekanisme, som gør at man rent faktisk godt 

kan lave om på tingene. Så er det jo heller ikke rent mere. Men så forsøger man at håndtere 

det forhold, at hvis det skal bruges til persondata, så bliver man altså nødt til at finde ud af, at 

der er én, der er dataansvarlig. Man er nødt til at lave nogle aftaler om databehandling, og 

man er nødt til at sikre ..?banken med blyant eller andet i bordet...?? ligger på nogle noder, 

som kun er indenfor nogle jurisdiktioner, som denne her databeskrivelse, som ..?? lægger op 

til er til stede.  #00:13:15-0# 

 

Der er jo et eksempel på, hvordan man har denne her teknologi, som i sin reneste form ikke 

kan kontrolleres, men hvis den skal anvendes i seriøse sammenhænge af regeringer, i det 

offentlige, i store virksomheder, så bliver du nødt til at finde ind igen til de løsninger, som er 

fundamentale i lovgivningen, men også fundamentale i aftaler, at der nogen der skulle kunne 

have kontrol over tingene.  #00:13:40-9# 

 

[Har I haft mange kunder, hvor I har rådgivet omkring ??? altså juridisk i forhold til 

blockchain?] #00:13:53-3# 

 

Det spiller en stor rolle, fordi det ligesom for alle konsulentvirksomheder, så taler man om 

blockchain, fordi det er nyt og interessant osv. Vi bruger enorm meget tid på at holde foredrag 

om det og skrive artikler om det og sådanne ting.  #00:14:11-4# 

 

Men der hvor man har tjent penge på blockchain indtil videre, det har været i forbindelse med 

regulering af ICOs. Det har vi ikke været inde på. Det er sådan et område, hvor man kan se, 

at der er mange virksomheder, som ellers arbejder med regulering af udbud af værdipapirer. 

IPOs i virkeligheden, de har tjent penge i en overgangsperiode, hvor der har været mange 

ICOs. Men det er ikke et område, der er inden for vores ekspertise.  #00:14:43-8# 

 

Mit område er mere at arbejde med de blockchain-projekter, som begynder at komme nu, 

hvor man siger, okay, vi laver så et blockchain-projekt inden for denne her branche, eller 
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denne her industri, eller inden for det her segment. Og hvordan skal vi regulere det? Skal vi 

putte det ind i en forening, eller skal vi lave det omkring en fond. Og hvad er relationen 

mellem fonden og koden? Skal nogle af de beslutningskompetencer, som ellers vil være om 

generalforsamlingen og bestyrelsen, skal de puttes ind i protokollen? Fordi nogle af de ting 

omkring, hvornår du beslutter, at noget skal ændres, det er i virkeligheden noget, som er 

embedded i den kode, som udgøres af kontrol.  #00:15:39-9# 

 

Hvis det er, at en blockchain, som har nogle transaktionsdata, som måske kører noget med 

persondata og måske kører noget uden persondata. Men hvis det er persondata, skal man så 

sikre det consent, det samtykke, at det bliver afgivet, når nogle af de persons subjekter eller 

nogle af de datasubjekter interagerer med denne her ledger, skal man så via nogle smarte 

kontrakter kræve det eller sikre det consent i koden der, og opdateringen af det, og udløbet af 

dataene og sådanne ting, skal de embeddes i den kode, som ligger i de her smarte kontrakter.  

#00:16:18-8# 

 

Jeg tror ikke, at der er nogen, der har haft fulde projekter på det område, men det er der, vi 

er ude at rådgive - og begynder at se - det er jeg sikker på, at der kommer arbejde på 

længere sigt.  #00:16:32-7# 

 

[Det vi hører, er vel sådan set, at det er de store virksomheder, som kommer til at være 

frontløbere på at bruge blockchain. Du ser ikke en lille nystartet, der kører ...?] #00:16:47-9# 

 

Joh, jeg kan godt forestille mig - de mest interessante blockchain-projekter bliver jo nogle, 

hvor du netop bruger dem på de områder, hvor det ikke giver mening at bygge handelspladser 

eller databaser i dag, fordi der er ikke nogen central aktør, som er villig til at opbygge dem. Og 

der er ingen du - som deltager på markedspladsen - vil stole tilstrækkeligt på.  #00:17:21-1# 

 

Så derfor tror jeg der er en masse, og jer ser en masse spændende projekter. F.eks. det 

globale cykelregister. Altså, der er en masse område, hvor man kan sige, at det i virkeligheden 

er mere et community, der opbygges omkring det. #00:17:38-8# 

 

Altså, ligesom med open soft kode. Det er måske ikke en stor virksomhed, der nødvendigvis 

starter projektet, men der er en masse, der synes det kunne være interessant, og så starter 

de med at arbejde på det. Så kan det være, at der er nogle store virksomheder, der bidrager 

til det, men der er en masse, der starter på projekter. Hvor det giver ikke mening, at der er 

én, der sidder og siger: Det er mit projekt.  #00:17:59-7# 
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Men der er en masse, der laver det. Jeg synes, der er mange af de projekter, som jo i et eller 

andet omfang er koncentreret om nogle coins - altså stable coins projekter - og det kan også 

være ... - der er en meget spændende virksomhed, der hedder Hord, som arbejder med at 

lave en eller anden form for register for digitale mønter, som kan bruges i forbindelse med 

computerspil.  #00:18:31-9# 

 

Sådan nogle græsrods-community-baserede projekter, som i høj grad vil medføre en masse 

forretning omkring det. Dem ser jeg en masse til. Og det er ikke store virksomheder. Det er 

startups, der laver det.  #00:18:45-4# 

 

Mange af de projekter, hvor det er større virksomheder som Maersk eller forsikringsselskaber, 

eller Kort & Matrikelstyrelsen, altså alle sådanne projekter, der er det helt åbenbart, at 

blockchain eller DLT-teknologi vil gøre det bedre for dem, fordi de kan sikre i det konsortium, 

der står omkring det. Det vil have en større form for sikkerhed inden for konsortiet, for det her 

er faktisk noget, som de er enige om, og som ingen kommer til at eje.  #00:19:28-5# 

 

Der er ikke nogen, som vil bygge en platform op i dag på baggrund af noget lukket software, 

som en eller anden stor virksomhed sidder med. Det er også derfor, at når IBM går ud og laver 

de her ting, så har de fundet ud af - ligesom de fandt ud af, at Linux skulle være den software, 

som deres serverløsninger kører på - så kan de lave en masse ting uden omkring dem. Men 

selve grundløsningen bliver nødt til at være åben source og være åben. - At man ligesom 

skulle til at lave løsninger omkring Linux, men hvor er den database? Så bliver det nødt til at 

være baseret på en eller anden form for åbenhed, som er decentraliseret distribueret, som er 

de ting, som ligger i blockchain-teknologien. Det er det Hyperledger er baseret på. Det foregår 

under limit foundation, ikke!  #00:20:09-3# 

 

Hvis man arbejder meget med Tech ud fra den vision om, at det er drevet af transparens og 

åbenhed og deling, som man er, når man arbejder med åben source, så er det her helt 

naturligt, at det er en del af den fremtid, der ligger. Det kan man jo også bare se, at det er de 

mest interessante projekter. Der er nogle meget, meget få projekter, som ikke er åbne 

sources. Det er ..?? det der has bag ?? det er i virkeligheden ikke åben source på den rigtige 

måde. Spørgsmålet er, om det overlever. Det kan også godt være, at det gør det, fordi der er 

behov for et enkelt projekt, der ikke er det osv.  #00:20:59-4# 

 

Men ligesom så meget andet, så er det åben source-tankegangen, som gennemsyrer det her 

område. Det er vel også den eneste grund til, at det er blevet så stort, det er, at det ikke er én 

virksomhed, der har sagt, at nu skal vi til at lave et nyt system, og det skal I allesammen byde 
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ind på på den måde, vi vil. Hvis vi er enige, så dør det der.  #00:21:20-7# 

 

[Her er man nødt til at samarbejde.] #00:21:22-5# 

 

Ja. Og hvis ikke man kan samarbejde, så er der bare nogen, der vil gøre det udenfor, fordi 

koden kan du tage og lægge et andet sted hen. Der er meget få patenter omkring 

kerneteknologien.  #00:21:33-0# 

 

[Vi hopper lidt over 3'eren omkring revisors arbejde.] #00:21:40-7# 

 

Der skal I selvfølgelig snakke med ham der Rasmus fra Deloitte, som er meget dygtig.  

#00:21:42-5# 

 

[Det har vi gjort. Vi har faktisk været hele 3 mennesker igennem hos Deloitte.] #00:21:50-7# 

 

De ved rigtig meget om det felt og har selvfølgelig netop gjort sig ekstrem mange tanker om, 

hvordan det ændrer revisionsbranchen.  #00:21:57-3# 

 

Noget af det, man bruger mest tid på som advokat og som revisor som Deloitte, det er netop 

samtaler med folk, der skriver speciale.  #00:22:20-2# 

 

[Jeg tror vi har været inde over spsm. 4: Hvornår det bliver et væsentligt område. Fordi, som 

du siger: Det er alt efter hvordan man har tænkt sig at bruge teknologien. Så det er jo meget 

tidsbestemt, fordi vi hører også lidt - som vi tror, måske, at blockchain får den helt store 

gennemslagskraft, så er det altså ikke i morgen, at det er der, det sker. Det er måske inden 

for en lidt længere fremtid. Er det sådan, jeg skal forstå det?] #00:23:14-3# 

 

Ja, det interessante er jo, at der er så mange forretningsgange, forretningsmodeller, så mange 

ting, som er baseret på det. Så internettet kunne gøre, at du lige pludselig kunne dele 

information og så kommunikere den.  #00:23:32-2# 

 

Men der er ekstremt mange spændende ting, der afhænger af, at der er enighed om en eller 

anden form for et sted, hvor der står, hvad der er sket. Om det så er betalinger, eller det er 

hvem der ejer noget, eller hvem har sagt et eller andet, eller hvem har udgivet et eller andet. 

Altså, at der ligesom er enighed om, hvad der er sket. - En logfil af en eller anden art.  

#00:23:54-5# 
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Du kunne gøre det tidligere, ikke - nem du skulle bare stole på den person, der sad på 

sandheden. På mange måder er det jo ikke noget problem, fordi i et samfund som det danske, 

så er der jo en masse, vi stoler på.  #00:24:18-7# 

 

Men det er åbenbart, at særligt, når det bliver internationalt, så er der ikke den tillid på tværs. 

Jeg synes, det meget spændende er jo - jeg arbejdede meget i starten af 90'erne og i starten 

af 00'erne med e-commerce, og en væsentlig del af e-commerce var jo det med, at der var 

sikkerhed for, hvem der sendte noget, og hvem der modtog noget - altså med digital signatur 

- og meget stod og faldt på det. Og løsningen herhjemme blev sådan noget NemID og andre 

ting, som er helt fint. Og digital signatur, som vi stoler på herhjemme. Det kan jo ikke bruges 

på tværs af grænserne. Fordi man kan ikke blive enige om, hvem der skulle være den centrale 

aktør på at vedligeholde en database over de offentlige signaturer. Standarden for hvordan 

man udveksler det, det er man bare ikke enig om. Det eneste sted, man er blevet enig om det, 

det er på kreditkort. Der er man jo enig om det. For der er nogle globale strukturer omkring 

MasterCard osv. Og det kunne man godt finde ud af.  #00:25:25-1# 

 

Det gjorde, at alle betalingsudstederne...?? er knyttet op på PayPal og alt muligt andet - er 

knyttet op på kreditkortet i sidste instans.  #00:25:31-1# 

 

Så kommer der sådan noget som bitcoins, som løser det globalt. Og der er det interessant at 

sige, at i det omfang, at der er nogle af de her ting, som vi godt kan finde ud af i Danmark - 

det kunne være tinglysningssystemet, og det kunne være alle mulige andre ting. Der kunne 

man se, hvad der er det naturlige skridt videre.  #00:26:03-5# 

 

Nogle gange ville det bare være fuldstændigt som da den her internationale database over 

ejerskab af cykler, hvor man ..? Det er altså ligegyldigt. Det kunne man godt finde ud af. Det 

foregår nedefra, og folk er villige til at dele informationer omkring det.  #00:26:05-5# 

 

Man kan også forestille sig visse steder i Afrika eller sådanne steder, at man er ligeglad med 

alt muligt, så laver man bare en database over, hvem der er ejer af kvæg eller sådan noget i 

den stil. Det er bedre end ingenting.  #00:26:18-4# 

 

Men for at vi kan få en database bare i Norden for ejerskabet over fast ejendom, jamen så kan 

det være, at det er sådan noget som det her. Men selvfølgelig meget mere kontrolleret og 

meget mere DLT-agtigt end et eller andet, der er knyttet til bitcoin-protokollen.  #00:26:46-

9# 
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Der tror jeg, at vi kommer til at se sådanne løsninger.  #00:26:48-0# 

 

Der er også mange, som siger, at der, hvor det er helt åbenbart, at der er nogle fordele, det er 

f.eks. inden for den finansielle sektor. Hvis du bare kan blive enig i et konsortium om at 

konsolidere: Vi kan file nogle af dine databaser - i stedet for, at du har 10 databaser, så faktisk 

skære dem ned til 5. Fordi en af dem bliver sådan en her .... ikke? Så er det så mange penge 

at tjene. Og det er jo også derfor, du ser, at der er så mange trials på det område.  

#00:27:13-2# 

 

På den ene side vil du se nogle virkelig, virkelig fantastiske community-ting, der sker - på den 

anden side vil du se, at den etablerede branche gør det. Og hvem der gør hvad og på hvilket 

tidspunkt, det er oppe i luften. Men kraften trækker da i den retning. Det er der ingen tvivl om.  

#00:27:28-2# 

 

[Hvilke fordele og ulemper ser du - det har du været lidt inde på, hvad der er udfordringer i 

hvert fald - men ser du nogen direkte fordele og ulemper i forbindelse med brugen af 

blockchain-teknologi?] #00:27:46-9# 

 

Fordelen er jo åbenbart det her med, at du i højere grad kan få folk til at indgå aftaler om - 

altså du kan i højere grad se, at forretning, menneskelig interaktion alle mulige steder, hvor du 

forudsætter, der er enighed om et eller andet, at det kan denne her teknologi bidrage til - 

både på community-planen, det helt uorganiserede, men også på det meget organiserede, i 

offentlige databaser osv., at hvis man kommer over nogle af de udfordringer, vi talte om, så 

vil denne her teknologi muliggøre ting, som ikke skete før, fordi man simpelthen ikke kunne 

blive enig om, hvordan state of the affairs - hvad sandheden er på nogle områder. Det er en 

fordel, som er helt åbenbar.  #00:28:42-2# 

 

I det omfang, der er en teknologi, der i højere grad giver mulighed for, at folk kan blive enige 

om og stole på, hvad sandheden er. Så længe - altså Gud er jo død, så vi kan ikke spørge ham 

om det, men i høj grad er der en teknologi, som gør, at vi ikke behøver at spørge Gud mere. 

Vi stoler på, at sandheden findes i algoritmerne eller i teknologien i sig selv.  #00:29:13-9# 

 

Jeg er overbevist om, at den fordel, der ligger i, at vi ikke behøver Vorherre mere, eller IBM 

eller Mugabe eller en eller anden, som måske enten er død, eller som vi ikke stoler på. Så er 

den mulighed ude.  #00:29:30-4# 

 

[Hvis du skulle sige nogle direkte ulemper?] #00:29:35-8# 
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Omvendt er der jo enormt mange steder, hvor du har behov for kontrol. Der er virkelig mange 

former for interaktioner mellem mennesker, om det så er på det personlige plan eller på det 

forretningsmæssige plan, hvor at du bliver nødt til at have en eller anden form for regulering 

af det marked. Fordi de parter, der er en del af det, bliver du nødt til at kunne regulere. Det 

forhold, at du har en database som en sand, det er også rigtig fint, men hvis f.eks. den .. den 

kan jo ikke være mere sand end om nogle transaktioner. Men hvis de transaktioner, der er 

foregået derude, er foregået med en maskinpistol for hovedet, så kan det godt være, det er 

sandt, at der er lavet en transaktion, men den er jo ikke acceptabel.  #00:30:23-0# 

 

Det kan også godt være at det er rigtigt, at der nu er blevet handlet mellem alle de her 

mennesker, men hvis den ene side er en forbruger, som ikke har fået oplyst sine rettigheder, 

og det ikke kan laves om bagefter, så har vi en udfordring. #00:30:36-2# 

 

Det kan godt være, at det udgør en masse handler, men hvis handlerne ikke er udtryk for et 

reelt frit marked, fordi det er sket under tvang eller på grund af asymmetriske funktioner og 

sådan nogle ting, så er den sandhed ikke noget værd.  #00:30:51-6# 

 

[Og det er der I kommer ind.] #00:30:59-8# 

 

Udfordringen er også, at i det omfang, at du lade denne her form for marked blive alt for 

reguleret til at starte med, at du skal have denne her kontrol, der skal være denne her 

tilladelse til ting, så forhindrer du også den innovation, som ellers kan ske. Fordi det foregår på 

et frit marked.  #00:31:19-0# 

 

Internettet var helt åbenbart ureguleret i starten. Det var det, der gjorde, at hele protokollen 

er usikker. Det var det, der gjorde, at der skete så meget innovation.  #00:31:28-5# 

 

Hvis du skulle have spurgt om lov til alle mulige ting og have tilladelse til det ene og andet og 

tredje og spørger advokater, før du gik i gang med noget, så var der bare ikke sket en skid.  

#00:31:36-5# 

 

[Det var selvfølgelig også en tung proces ...] #00:31:37-4# 

 

Ja, den der vekselvirkning - på den ene side, så vil der i starten være enormt mange 

spændende nye ting, der sker, fordi det kan ske under radaren, det kan ske ureguleret, fordi 

man som startup ikke er DDI compliant, når man starter.  #00:31:55-9# 
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Der skal bare være mulighed for, når det bliver seriøst på et tidspunkt, når du opnår en kritisk 

masse, så kan du blive compliant. Og det er der vi befinder os i øjeblikket, dermed at du skal 

på den ene side have mulighed for at arbejde i en sandkasse, og du ikke - før du overhovedet 

bevæger dig ind i sandkassen - så skal du have spurgt 15 advokater og have compliant på den 

og den teknologi. Men her er et område - og det er det fede også med åben source - at du må 

gå ind - det er permissionless innovation.  #00:32:27-2# 

 

Innovation sker ikke, hvis du skal spørge om lov først. Der er en uheldig alliance mellem de 

etablerede nær? innovalister?? og Forbrugerrådet, der vil sikre legitime rettigheder, som gør, 

at enormt mange, som vil ind på det her område, kan ikke gøre det, fordi det koster noget at 

være innovativ. Tilladelse - compliance - er dyr. Så derfor er det kun de etablerede spillere, 

der kan være der.  #00:32:56-6# 

 

Derfor er der hele tiden det skisma med, at på den ene side skal du have lov til at lege i en 

sandkasse og få lov til at være non-compliant og ulovlig i en periode, og når du har kunder, du 

kan se, at der er et marked for der her, du kan se, at du kan få investorer, så skal du have en 

mulighed for at blive compliant. Det er der, hvor man ikke rigtig i dag ved, om man kan blive 

det på det her område. Men det skal nok blive, fordi der er advokater og revisorer, som tjener 

penge på at hjælpe med det her.  #00:33:28-4# 

 

[Jeg tror vi har været lidt under 6'eren med forventninger til fremtiden - teknologien.  

#00:33:39-8# 

 

Nu kigger vi jo selv lidt med en revisorbaggrund. Hvis du som rådgiver sidder der med dine 

kunder, hvad har du så af forventninger om, hvad revisors rolle er? Og hvad vil revisor skulle 

kunne inde omkring blockchain-teknologien?] #00:33:56-5# 

 

Nu har jeg jo hørt, hvad Rasmus siger, så det er svært at være uenig i nogle af de visioner. 

Han har også bare taget det fra nogle andre.  #00:34:06-8# 

 

Men jeg tror virkelig, at det her forhold, at regnskabsdata måske kan ligge verificerede og 

transparente og gennemsigtige på databaser, vil betyde - selvfølgelig hvis revisors rolle var 

tidligere hver eneste gang at skulle gå ind og tjekke det her, fordi det ikke lå i nogle databaser 

som realiserede, så ville de revisorer, som gjorde det, de ville være sat under pres.  

#00:34:43-6# 
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Men omvendt vil der være så mange opgaver for de revisorer for at sikre, at de data, der ryger 

op på denne her database, er verificerede, før de kommer derop. Så jeg tror, at den 

fundamentale rolle for en revisor er lige som stå på mål for at regnskabsdata er compliant, vil 

stadig være lige så vigtig, som den var før. Det er bare på en anden måde end i gamle dage.  

#00:35:14-1# 

 

Og der er det samme som advokater, at man som advokat i sidste instans står på mål for, at 

noget er lovligt eller ikke lovligt.  #00:35:22-3# 

 

Så kan det godt være, at der hvor man går ind og udfører den magi, det er ikke det samme 

sted, som man gjorde i gamle dage, men det er nogle nye ting.  #00:35:31-4# 

 

Vi vil i langt højere grad arbejde med, at vores aftaler og de ting, vi laver, ligger ude og er frit 

tilgængelige på nogle licenser, som i virkeligheden minder om, at de er oppe på en blockchain, 

men det er åbent og tilgængeligt, og alle kan bruge det. Men når der er nogen, der så kommer 

og siger: Jamen, okay, alle kan bruge det, men står I også på mål for det? Nej, det gør vi ikke, 

medmindre I beder os om det, og I betaler os for, at vi gør det. Så vil vi gøre det.  #00:35:56-

2# 

 

Kan I ikke lige lave et eller andet om, fordi det, der ligger derude, det vil vi egentlig godt være 

sikker på, det virker. Fint, så må I betale os får det.  #00:36:05-4# 

 

Og det er i virkeligheden en åben source-tankegang. For Linux ligger derude. Alle kan bruge 

den. IBM tjener penge på, at folk kommer og spørger. Kan I hjælpe os med at installere lortet? 

Kan vi også være sikker på, at når det nu er derude, at det rent faktisk virker? At der 

leveringssikkerhed? Der er performance-mål? Ja, det kan vi godt. Men så må I betale os for 

det. #00:36:27-7# 

 

[Og det er der, vi skal hen både som advokater og revisorer. Det er der, vi ender.] #00:36:34-

8# 

 

Vi skal bare hen og genopfinde det, vi betaler for, til at starte med. For det er de samme 

fundamentale ting, vi skal have betaling for. I virkeligheden gør det bare, at det bliver en mere 

ærlig branche. F.eks. hvis en advokat tager penge for på timebasis at lave en kontrakt, som 

han ikke sidder og laver hver gang, men har lavet tidligere og hentet ned fra andre, det er ikke 

ærligt.  #00:37:01-6# 

 



Page 294 of 330 

 

Men alle kan gå ud og få adgang til kontrakter - man kan sige, altså en advokat kan jo gå ud 

og hente afgørelserne. De er jo frit tilgængelige. Love de er også frit tilgængelige, og de 

administrative afgørelser er også frit tilgængelige, og hvis de ikke er det, så burde de være 

det. De fleste kontrakter er i virkeligheden nogle, som ingen har ophavsret på, og hvis de har 

det, så er det meget svært, for det er ligesom Linux, at det ligger derude og alle har bidraget 

med et eller andet. Det er svært at sige, at der er én person, der ejer det. Så det er en 

community af folk.  #00:37:32-3# 

 

Derfor ligger det derude. Hvis der kommer en person ind til mig og siger: Vil du hjælpe mig? 

Ja, men gå ned og hent lovene selv. Det kan du selv gøre. Der er ikke nogen, der forhindrer 

dig i at gøre det. Du kan også selv læse ned på jurlab alle bøgerne. Du kan også bare læse det 

og sætte dig ind i det. - Næh, det gider jeg ikke rigtigt, og det har jeg ikke forstand på. Nå, så 

må du altså betale mig for at gøre det.  #00:37:55-2# 

 

Det er klart, at man kan se ting - jeg har ikke monopol på nogle af disse ting - tingene ligger 

jo derude. Koden ligger derude. Jeg får betaling for at levere noget oven på, og hvis du stoler 

på, at jeg leverer noget oven på, så må du betale mig for det, og du må betale mig rigtig 

meget for det, hvis det er et eller andet, som er meget specificeret.  #00:38:15-3# 

 

Men hvis det i virkeligheden bare er et spørgsmål om at gå ned og tage en af de her 

kontrakter og så bare putte dem ind på mit brevpapir og så give dem til dig, så håber jeg ikke, 

at jeg skal have ret meget for det.  #00:38:25-5# 

 

Men hvis du vil have, at jeg virkelig står på mål for, at ud af alle de her kontrakter, så er det 

denne her vi vælger, og jeg laver den lidt om. Og jeg står på mål for, at det rent faktisk er 

rigtigt, hvis folk betaler for det. Det er sandsynligvis noget der er baseret på, at jeg kan se, at 

jeg kigger på det her i 3 timer, men min timesats er 5.000 - det er altså 15.000. I modsætning 

til, at hvis der ikke er noget særligt andet end, at du bare henter det ned og selvfølgelig 

opdaterer det, så ......  #00:39:02-0# 

 

[Vi skal gøre det superhurtigt, fordi de to sidste spørgsmål er meget hurtigt. Jeg tror, det vi er 

mest interesseret i, det er:  #00:39:00-7# 

 

Hvordan tror du, at man sikrer, at blockchain ikke bliver brugt med kriminelle formål? Vi ved 

jo, at førhen var blockchain en forventning om, at det var ikke noget man kunne spore tilbage. 

Vi er så blevet væsentligt klogere på, at det er de jo egentlig. Men ser du nogen risiko for, at 

blockchain bliver udnyttet?] #00:39:24-2# 
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Ja, altså det er ikke nogen risiko - den bliver det allerede nu.  Og det er altid sådan med ny 

teknologi, at inden vi finder ud af, hvordan etableret lovgivning anvendes på det område, så er 

det Vild Vesten. Det er det her også, og sådan var det også med internettet i starten. Det vil 

det her også være, og der vil være en periode, hvor at f.eks. indtil man fandt ud af, hvordan 

man regulerede initial coin offerings, så var det Vild Vesten, hvor de er totalt meget svindel på 

det område.  #00:39:52-7# 

 

Det vil det også være her, men det bliver reguleret. Og det vil også være således, at alle 

teknologier, som har en eller anden form for mulighed for at bruge det uden kontrol, vil blive 

benyttet til ulovlig aktivitet. Derfor vil der være en stor risiko for - ligesom med internettet - at 

det bliver brugt til handel med ulovlige varer, hvidvaskning af penge og alle sådanne ting. Og 

der er ingen tvivl om, at det gør Microsoft Word jo også, og det gør alle mulige andre 

databaser - de bliver jo også brugt. ISIS har sikkert også en computer, hvor de sidder og har 

et regneark, hvor de skriver ting op og ned på.  #00:40:37-4# 

 

Al teknologi vil blive brugt til ulovligheder. Og det er en risiko, der ligger, og den risiko må 

man tage med. Fordi det nytter ikke noget, at vi er derhenne, hvor at alle former ... altså det 

her ... et meget godt eksempel er håndtering af kryptering generelt. At det, at du kan kryptere 

ting, vil blive benyttet til ulovlige aktiviteter, og det bliver det.  #00:41:01-4# 

 

Men det nytter ikke noget at sige, at fordi det vil blive benyttet, så skal du aflevere 

krypteringsnøglen til Mette Frederiksen eller Donald Trumph eller til Ergodan eller til Mugabe. 

Det nytter ikke noget. Ja, der er en risiko, men den risiko er ikke stor nok til at retfærdiggøre, 

at du forhindrer den lovlige adfærd.  #00:41:29-0# 

 

Man vil også altid vide, at hvis du nu ulovliggør kryptering, eller siger der er forskellige ting, 

som for at forhindre ulovlig ... altså i forhold til at vi gør teknologi ulovlig, fordi det kan bruges 

til noget ulovligt.  #00:41:43-4# 

 

Så ved vi, at de eneste, der vil overholde det forbud, der er dem, som ikke vil bruge det til 

noget ulovligt til at starte med. Hvorimod alle de mennesker, som vil bruge det til noget 

ulovligt, og altid vil gøre det, de vil gøre det alligevel. For den bøde, der er for ikke at aflevere 

nøglen til kryptering, den vil altid være så lille, at den ikke står i forhold til de fordele, der er 

ved at lade være med at gøre det - og så lade være med at bruge krypteringen til at kunne 

holde et mord hemmeligt, fordi straffen for et mord er altid større end straffen ved ikke at 

overholde et krypteringsfor..?  #00:42:24-4# 
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Al teknologi vil altid blive benyttet til noget ulovligt, og det vil altid blive benyttet ekstremt 

meget til noget ulovligt i en periode, hvor advokater og lovgivere og domstole ikke rigtig har 

forholdt sig til teknologien.  #00:42:36-8# 

 

Sandheden er, at al teknologi, som digitaliseres og i et eller andet omfang foregår i 

cyberspace, der er ingen former for teknologi, som ikke i sidste instans bruges af folk i 

misface??  #00:42:56-6# 

 

Der vil altid være fysiske personer, virksomheder der er registreret et eller andet sted, som 

benytter teknologien. Og når vi finder ud af, hvor de er, så vil det være reguleret på samme 

måde der, som det var, da folk oprindelig begyndte at bruge papir og bøger til at sende ting 

over grænser osv. Så vil der altid være et fysisk, menneskeligt, biologisk tilstedeværelse et 

eller andet sted, medmindre du er oppe på Mars eller et eller andet. Og du er uploaded i en 

entropi, eller du er uploaded .. din intelligens et eller andet sted. Men det er jo ikke der, vi er.  

#00:43:32-3# 

 

Indtil det tidspunkt kommer, så vil der altid være nogle personer et eller andet sted, nogle 

virksomheder et eller andet sted, og hvis du ved, hvor de er, og hvis ved, hvor de er 

registreret, så kan du altid bruge de almindelige principper på at regulere deres adfærd, 

uanset hvilken teknologi vi taler om. På nær nogle små ting - det der med kontrol og ikke-

kontrol, hvor du er ude i de helt ultimative blockchain-løsninger eller hyperlinks og sådan 

nogle ting. Der er nogle få ting, som du skal forstå og komme op med nye løsninger på.  

#00:44:06-3# 

 

Men ellers er det jo bare det gamle igen.  #00:44:05-9# 

 

[Super. Tak.  #00:44:09-2# 

 

Har du nogen spørgsmål? Nej. Så tror jeg også vi næsten nåede det hele igennem.  

#00:44:14-9# 

 

Det var så fint.  #00:44:14-9# 

 

1000 tak fordi du gad tage dig tid til ..] #00:44:19-8# 

 

Det er altid rart. Det fedeste ved der her område, det er, at man bare får lov til at snakke!! 
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#00:44:22-1#  
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Bilag 10 – Nils-Bro Müller, Erhvervsstyrelsen d. 15. november 2018 

 

DEN SÆDVANLIGE INTRODUKTION.  #00:00:12-7# 

 

 #00:00:12-8# 

 

Jeg har været ansat i Erhvervsministeriet siden 1999 og før da i Finansministeriet. Så jeg har 

faktisk 46 år som embedsmand. Siden engang i midt 80'erne har jeg beskæftiget mig med it. - 

Området mellem forretning og it-udvikling.  #00:01:17-9# 

 

[Jeg håber, du nåede at læse vores spørgsmål igennem.] #00:01:21-9# 

 

Jeg har læst dem.  #00:01:21-9# 

 

Vi går efter et - det vi kalder semistruktureret interview, dvs. vi prøver at holde os til 

spørgsmålene, men der kommer nok noget ekstra. - Det håber jeg er okay.  #00:01:30-1# 

 #00:01:45-2# 

 

(.... det sædvanlige med fordelingen ....) #00:01:45-2# 

 

Hvad er Erhvervsstyrelsens forventninger til blockchain-teknologien?] #00:01:57-4# 

 

Den er egentlig ikke meget anderledes end med så mange andre teknologier. Vi undersøger, 

hvad den kan, og det gør vi ved forskellige pilotprojekter, som deltager i. Og vores 

forventninger lige nu er - der er et hype omkring det nu - men der er også områder, hvor den 

vil være ideel at bruge også indenfor vores områder her, som jo er indsamling og distribution.  

#00:02:35-2# 

 

Vi forventer, at vi i løbet af nogle år vil se også nogle offentlige løsninger, som betjener sig af 

denne her teknologi. - Også her i Erhvervsstyrelsen.  #00:02:46-4# 

 

 

Man kan se ude i Søfartsstyrelsen, der er de allerede gået i gang med at anvende den - 

forsøger at anvende den som grundlag for et nyt skibsregister og forhandling med skibe.  

#00:03:01-8# 
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Det er forkert at sige, at vi har store forventninger til blockchain-teknologien - nej det har vi 

ikke.   #00:03:07-1# 

 

Hvis der var nogen, der havde spurgt i 1998, om havde store forventninger til internettet, så 

var man nok.. øh, måske, .. bliver det nu til noget. Og det er samme stade man er i gang med 

blockchain. Det er lidt det samme som da Big Services startede i sin tid. Da man først fik ideen 

om måden at udveksle data på - det her med ...xcel?, man skal køre over intetnettet på. Det 

fylder alt for meget. Det bliver aldrig til noget bla! bla! - Det er ved at være udfaset. Nu har 

man fundet noget, som er endnu smartere.  #00:03:43-0# 

 

Så derfor er det svært at sige, hvilke forventninger man har til blockchain-teknologien. Men 

når man kigger rundt omkring i verden, og man ser, hvad den egentlig kan, så kan man godt 

se, at der vil være nogle punkter, hvor den vil være relevant. Det vil i hvert fald være relevant 

at tage hensyn til den, når vi begynder at skulle snakke om at samle og distribuere data.  

#00:04:04-8# 

 

{Hvordan forholder I jer til teknologien lige nu? Er det, som du siger, nu ...?? vælger 

pilotprojekter, hvor I ...] #00:04:13-5# 

 

Det er den måde, vi lærer teknologien at kende. Hvad kan den, og hvad kan den ikke. Ja, det 

gør vi faktisk med at krydse fingre i den kontekst.  #00:04:22-0# 

 

Vi prøver forskelligt. Der alt det, som I nok ved, der er forskelligt. Altsammen er noget åben 

source, men det er pakket ind på forskellige måder. Microsoft, Cerium eller hvad det nu er. Og 

vi har ikke nogen forkærlighed hverken for det ene eller for det andet. Så vi prøver at stikke 

næsen frem og se, hvad kan hvad. Er der reelt nogen forskelle, lige bortset fra at noget er 

mere proprietært end andet.  #00:04:47-5# 

 

Det er det, vi gør. Vi undersøger simpelthen, hvad kan den, og hvad kan vi bruge den til.  

#00:04:54-3# 

 

[Arbejder I på nuværende tidspunkt med løsninger baseret på blockchain, udover i 

pilotprojekter?] #00:05:02-8# 

 

Ikke udover pilotprojekter.  #00:05:04-8# 

 

Vi arbejder på - og det gør vi, fordi UN kigger på et nyt kvoteregister for handel med CO2-
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kvoter. Og de har så en arbejdsgruppe under UN, som har foreslået, at man basserer det nye 

register på blockchain. Det arbejde er vi med i, og det går igen ud på at undersøge 

mulighederne for at bruge blockchain. Men de er ret stålsat på, at det vil de gøre.  #00:05:36-

3# 

 

[Okay, så der er noget, man arbejder meget intenst på.] #00:05:37-3# 

 

Ja, og det er fordi der er en masse tredjeverdenslande, som også - og handel med CO2-kvoter 

- der har været svindel og humbug, men der er noget, der tenderer det, ikke.  #00:05:53-0# 

 

Så en eller anden form for mere åbenhed omkring det her og noget, hvor man ikke kan ændre 

i noget efterfølgende og snyde og bedrage. Der ser FN blockchain-teknologien som mulighed 

for .. når der skal laves et nyt register.  #00:06:14-9# 

 

[Så man også sikrer, at der ikke er nogen, der kan komme ind og ændre.] #00:06:18-5# 

 

Ja, der er ikke nogen, der kan komme ind og ændre. Og der vil være fuld gennemsigtighed i, 

hvad det er der foregår. Og der er så der man handler, og kun der man handler.  #00:06:31-

0# 

 

[Hvad er jeres rolle i sådan et projekt?] #00:06:31-4# 

 

Vores rolle er, at vi er tårnet - et af vores myndighedsområder, det er danske CO2.  

#00:06:44-6# 

 

[Vi har jo hørt lidt på vandrørene, at Erhvervsstyrelsen har arbejdet en lille smule med noget 

elektronisk - sådan noget indberetningsmæssigt, sådan noget regnskabsmæssige løsninger.] 

#00:07:02-6# 

 

Ja, hvis I har kigget lidt i regeringens digitaliseringsstrategi for 2016-2020, så vil I se, at der 

er et projekt, som hedder automatisk erhvervsrapportering. Og automatisk 

erhvervsrapportering går - i det helt store overblik - ud på at erstatte virksomhedernes 

indberetning med en løsning, hvor dem, der har brug for data, henter data ned i 

virksomhederne.  #00:07:28-6# 

 

Grunden til, at vi ikke gør det mere, er, fordi .. ja lige siden jeg startede i Erhvervsministeriet, 

da har der været administrative byrder for de her virksomheder for omkring 20-25 mia. om 
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året, som vi har målt, relaterer sig til indberetning til det offentlige. Det kan man diskutere 

meget langt: Hvad er det, vi måler og hvordan og hvorledes. Men det har altid været omkring 

de her 20-25. Og nu har vi forsøgt at bekæmpe de her byrder siden 1999. Og det er stadigvæk 

steget ..?? Den eneste gang det er blevet sænket, det var, da vi ændrede 

opgørelsesmetoden. ..?? valid måde at gøre det på. #00:08:06-0# 

 

Så tænker jeg, ...klirren med kopper ...?? ændret indberetningerne ud fra den betragtning, at 

de data, som det offentlige og alle mulige andre i virkeligheden .., findes som data i 

virksomhederne. Det, der sker, er, at virksomhederne hiver noget ud af et system og propper 

det ind i et andet enten ved indtastning eller ved at lave en pdf og sætte ind, afhængigt af 

hvilket system man har, og hvordan det i øvrigt er registreret.  #00:08:40-2# 

 

Men grundtanken er, at alt er registreret digitalt. Så det gælder egentlig bare om at få fat i her 

data, og så må myndighederne også lige som selv bruge de data til det, de skal bruge dem til.  

#00:08:54-7# 

 

Der har vi så et lager af automatisk erhvervsorientering, som det fremgår at 

digitaliseringsstrategien går ud på, at vi og Danmarks Statistik og Skat undersøger om 

mulighederne for at hente data i virksomhederne, sådan at Skat kan lave en selskabsføring, 

eller vi kan lave et årsregnskab eller årsrapport. Og Danmarks Statistik kan lave 

virksomhedsstatistikken baseret på data i virksomhederne. Og det er selvfølgelig finansielle 

data.  #00:09:23-0# 

 

Vores tanke var egentlig, at hvis vi kunne hente data på så lavt et niveau som overhovedet 

muligt, og det vil sige helt ned på transaktion til bogføringsdata, så kunne vi ligesom selv 

opstille regnskaberne på baggrund af det. Det er klart, der er et valg?? der hvor der er tale om 

skøn og ditten og datten og dutten, der er det nødvendig med en eller anden form for 

kommunikation, men vi kan jo også se, hvad gjorde virksomheden sidste år. Afskrev de alt det 

her sidste år, så gør de det nok også i år, osv. osv. #00:09:50-4# 

 

Så i realiteten, på baggrund af det her, da vil vi være i stand til at opstille et regnskab. Og det 

kan vi også meget, meget langt hen ad vejen, i hvert fald for de virksomheder, som der er 

flest af i Danmark, virksomheder under 10 ansatte og medium virksomheder.  #00:10:05-8# 

 

Vi kan ikke gøre det for Maersk eller Novozymes for den sags skyld. Men vi kan gøre det for 

dem, hvor der er virkelig mange.  #00:10:19-5# 
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Og det har vi så lavet nogle forsøg med. Hvor langt kan vi komme? Der har mundet ud i, at vi 

bl.a. anbefaler en standard kontobehandling. Det er så bare datamodellen.  #00:10:28-2# 

 

Men vores problem er - og det ved I også som revisorer - at bogføringen med virksomhederne 

er ..grin.. præcis.  #00:10:37-6# 

 

[Det kan man lige så godt kalde det pænt.] #00:10:40-6# 

 

Jeg tror nu faktisk, at selvfølgelig er den det. Men rygtet om upræcisheden er meget større 

end den i virkeligheden er. Fordi der er mange af virksomhederne, der efterhånden ... for 5 år 

siden, 10 år siden, da var det en sjældenhed, det er helt sikkert. Langt de fleste har en eller 

anden form for system, som jo ikke koster noget som helst. Altså 2.000 om året for Dinero. 

Det tror jeg, at ..ningen??? har hævet?? på bogføringsstandarden. - Men alligevel er den så 

god, at man kan hente bogføringsdata, bruge dem til f.eks. at lave en årsrapport eller en 

moms ... #00:11:33-8# 

 

[Sandsynliggørelsen.] #00:11:33-8# 

 

.. og virksomhedsstatistikker, eller hvad de nu hedder.  #00:11:39-3# 

 

Det er tvivlsomt. Så siger du: Hvad kan man så gøre ved det?  #00:11:45-0# 

 

Hvis vi kunne udbrede en faktor  - jamen business to busines - det er business to ...utydeligt .. 

Det vil hjælpe, hvis fakturaer automatisk .. på plads, osv. ... alt kommer ind digital.  

#00:12:01-8# 

 

Men alligevel vil der stadigvæk være en transaktion, som skal afsendes med faktura. Og der 

kan sagtens opstå fejl. Det er jo det - kvitteringer er heller ikke ..  #00:12:22-4# 

 

Det vi så vil tænke på, er: Okay, så udvider vi e-faktureringsbegrebet til både at omfatte - 

altså at det bliver én proces i stedet 4-5 processer, hvor ordre, fakturering, transaktion, 

bogføring, revision og indberetning (nå, nu nåede jeg helt op på 6), at det foregår i ét hug. 

Det vil være en ny måde at gøre det på. Men det vil skabe en meget mere præcis bogføring, 

og det vil skabe et meget mere præcist indblik i, hvad der foregår i de enkelte virksomheder. 

Det er det, vi så sammen med Deloitte har lavet et phc? på, som - hvis I har snakket med 

Rasmus - vi kalder for del??-fakturering. #00:13:18-3# 
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Med udgangspunkt i en blockchain. Der er to, der laver en aftale, og nu indgår de i en handel, 

så går de ind i et eller andet system, og de kommunikerer så ved hjælp af denne her 

blockchain. Selve transaktionen, selve faktureringen, selve bogføringen, selve revisionen kan 

ikke finde sted, før alle har sagt ok. Og det vil sige, sælgers bank skal se, at kontonummeret 

er ok, og købers bank skal sige, ok, der er penge på kontoen. Skat skal sige ok, jamen moms-

beløbet er sådan her, og det er afløftet i samme potens, som når købers bank betaler sælger, 

svarer købers bank også moms.  #00:14:04-5# 

 

Man kan sagtens forestille sig, at revisor også skal ind og godkende og sige, at denne her 

transaktion er posteret på den rigtige facon i bogholderiet. Men det, som revisor måske endnu 

mere skal, det er (og nu er det måske næste spørgsmål) - det er ikke at revidere den enkelte 

transaktion, men at revidere et system. Altså ligesom it-revision i dag, i virkeligheden. 

#00:14:24-0# 

 #00:14:33-9# 

 

Systemet gør det, som systemet skal. Der bliver brugt en kontoplan, og når der står sådan, så 

bliver der altså posteret sådan.  #00:14:42-3# 

 

[Det, du siger, er, den her revisorform, som vi laver lige nu, hvor man opstiller og reviderer et 

regnskab, det er ikke det, vi skal hen i? I regner med, at vi skal hen, hvor det bliver en it-

revision, hvor man mere reviderer systemet.  #00:14:57-1# 

 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på: Hvad med alle de skønsmæssige behandlinger og 

going concern og de her fakta, der gør, at det jo er ret væsentlig, at vi som revisorer 

rapporterer om - som jo nok egentlig er den mere væsentlige del end selve tallene. Fordi som 

regel er tallene jo på plads.] #00:15:12-6# 

 

Hvis du nu forestiller dig, at alt foregår via denne her del-faktura, og man kan ikke manipulere 

med den (blockchain), så vil vi kunne få et overblik over, hvad der foregår i den enkelte 

virksomhed. Du vil kunne se virksomhedens likviditet, du kan se, hvor meget der er gået ind, 

og hvor meget der ... - i en given periode selvfølgelig. Men principielt fra virksomhedens start - 

vi forestiller os, at en virksomhed bliver født som noget i det her blockchain-system, ikke. Så 

spørgsmålet er, om det er interessant, om man som revisor går ind og forholder sig til, hvad 

skal vi sige, virksomhedens soliditet. Du vil principielt kunne læse det. ..?. transaktioner. Så 

forestiller vi os selvfølgelig - og det kan være, vi så - det kan være købmandsstanden, eller 

hvem det ellers måtte være - selvfølgelig med virksomhedens tilladelse kan trække ud fra det 

her. Og sætte nogle forskellige kalkuler over, hvordan det går, og hvordan det ikke går. Lidt 
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ligesom de gør i dag, men de gør det bare på et ekstremt spinkelt grundlag. De kan 

kreditvurdere en virksomhed. Banken også for den sags skyld.  #00:16:27-0# 

 

Men hvis du får åbenhed over alle finansielle transaktioner i en virksomhed, så er jeg sikker 

på, at en årsrapport på sigt vil komme til at se helt anderledes ud - man kan sige bogføring, 

hvad skal du dog med den?  #00:16:40-8# 

 

[Fordi man altid vil kunne trække ..] #00:16:46-6# 

 

Man kan trække det, når man har behov for det.  #00:16:44-8# 

 

[Det her kommer i forlængelse af vores næste spørgsmål. Det er: #00:16:54-2# 

 

Hvordan vil det påvirke revisors arbejder i fremtiden?  #00:16:56-1# 

 

Fordi det, jeg hører dig, er, at så bliver vi ikke revisorer, som vi kender dem nu. Vi bliver it-

revisorer.] #00:17:02-3# 

 

Ja, i virkeligheden revidere systemet. Der gør I jo ikke alene. Der er også noget teknik bagved. 

Men det I gør, det er at sige, at denne her virksomhed ..???.. denne her kontoplan eller 

data...? eller ...?? Og det system, som får tingene til at falde på plads i virksomhedens system, 

det er autoriseret - eller hvad fanden det måtte være.  #00:17:30-7# 

 

Så det I i virkeligheden indestår, det er at sige: Denne her virksomhed med det her cvr-

nummer, de bruger Dinero, og de bruger denne her kontoplan, og de er tilknyttet sådan og 

sådan. Og så kan det godt være, at der kommer noget formelt omkring ejerskab osv. osv., 

som revisor måske også skal ind og attestere.  #00:17:48-8# 

 

[Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de her skønsmæssige forhold, som f.eks. hvis 

nu ejendomsselskaber - hvis man står der og skal skønsmæssigt vurdere en ejendomsværdi 

for f.eks. udlejningsejendom, erhvervsudlejningsejendom, som måske kan udleje alle sine 

lokaler - der går vi jo ind som revisorer skønsmæssigt og siger: Hvad kan vi så få for denne 

her udlejningsejendom? Hvad skal den stå til i værdien i regnskabet? Og hvad kommer der i 

fremtiden og sådanne ting.  #00:18:19-7# 

 

Alle de her ting, der kan blockchain jo ikke gå ind og konkludere på.  #00:18:23-5# 
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Vil man stadig skulle have noget form for revisor ind over det, eller ?] #00:18:28-4# 

 

Jeg vil sige, måske. Men jeg tror også, at man vil være i stand til at værdiansætte mange ting 

på baggrund af det, man kender i dag. Jeg vil ikke sige med den offentlige vurdering, men du 

kan indhente handelspriser for tilsvarende ejendomme i et eller andet omfang.  #00:18:49-3# 

 

[Som også vil blive elektronisk på en måde?] #00:18:49-3# 

 

Ja. Plus at du kan proppe noget machinery ind oven over og sige, at virksomheden dækker det 

her. Jeg tror også, der var en ansat ... sådan og sådan .. aktiver bla! bla! Der kan du godt få 

en maskine til at skrive en værdi sandsynligvis lige så godt som en revisor, medmindre 

skønnet skal bruges til noget andet.  #00:19:14-4# 

 

[Hvis man skulle sætte en tidshorisont på denne her - hvornår vil du så forvente, at det var 

realiseret?] #00:19:23-0# 

 

Et sted mellem 5 og 10 år.  #00:19:27-2# 

 

[Så skal jeg snart ud og have et nyt job, kan jeg høre.) #00:19:28-1# 

 

Bare bliv ved med at skrive om blockchain.  #00:19:39-8# 

 

[Vi har jo været lidt rundt omkring, og vi har en meget klar fornemmelse af, at revisorer 

stadigvæk holder fast i tanken om, revisorer bliver i branchen for evigt, og selvfølgelig knap så 

mange af de små, men måske ...] #00:20:01-8# 

 

Men når snakker med FSR f.eks., så har de ligesom set skriften på væggen. - De har en årlig 

konference med nogle ??? bl.a. Dinero, stifteren af den. Og de kan godt se det.  #00:20:22-

4# 

 

[Det sjove er jo, at når vi nu interviewede FSR - en der hedder Eskild .??.. - det sjove er, at 

selv om han sagde, at han forventer, at revisors arbejde ændrer sig, så forventer han ikke, at 

der er færre revisorer.] #00:20:38-8# 

 

Næh, det tror jeg da heller ikke. For jeg tror stadigvæk, der vil være brug for en masse 

strategisk rådgivning i virksomhederne.  #00:20:47-9# 
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[Mere strategisk rådgivning end man har nu? Fordi der skal jo flere opgaver til at fylde revisors 

arbejdsdag ud, kan man sige.] #00:20:48-7# 

 

Jeg tror at revisor - bl.a. på baggrund af alle de data generelt - vil være i stand til at ... jeg 

tror, det er nogle andre værktøjer, de vil benytte sig af. Hele bogføringen, posteringen og hele 

regnskabsdelen vil sandsynligvis ..?? en del af revisors arbejde. Men på baggrund af de data, 

som genereres, fordi lige pludselig bliver der en masse ting tilgængelige elektronisk, så tror 

jeg, at rådgivningsdelen vil stige rigtig, rigtig meget. Man skal jo stadigvæk betale skat.  

#00:21:36-6# 

 

....grin og snak i munden på hinanden ... #00:21:47-4# 

 

[Jeg hopper lige 5'eren over, for den har vi faktisk snakket om, så jeg går direkte til spm. 6 

[jeg troede du var gået til 5'eren??] Undskyld, jeg troede det var 5'eren, vi snakkede om - den 

flettede sig lidt ind i.  #00:22:08-6# 

 

Hvad gør I så for at klæde relevante medarbejdere på til blockchain? Har I noget kursus, 

undervisning?] #00:22:17-8# 

 

Det er sådan set op til den enkelte .øh!... #00:22:20-9# 

 

[Det er learning by doing, eller ?] 

 #00:22:26-3# 

 

Ja, det kan du sige. Vi sidder i en afdeling, der hedder Digital Innovation. Så det forventes, at 

vi deltager forskellige konferencer og kurser osv. Men det er sådan set op til den enkelte. Men 

til gengæld er der midler til at sende folk af sted. Der er ikke noget systematik i det, vil jeg 

sige. #00:22:47-8# 

 

[Nu er vi begge to i gang og næsten færdige på cand.merc.aud.-studiet, og i hele vores 

undervisningstid har der ikke været noget omkring på denne her måde innovations-it-udvikling 

og blockchain, som man undervisningsmæssigt kunne lære noget af. Vi ved, at der lige er 

kommet et fag på CBS - desværre efter at vi ikke skal have flere fag. Vi har en fornemmelse 

af, at oplæring til brugen af det her blockchain er lidt mangelfuld - [måske ikke kun blockchain 

- men generelt at man er bagud, sådan rent teknisk, når man kommer ud fra uddannelsen, 

fordi der ikke er lagt vægt på alle de her nye it-tiltag, der er. Det er stadigvæk sådan, at det er 

revisorer af den gamle skole, der bliver undervist i.]] #00:23:45-7# 
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Hvad er det så for en del af blockchain, som man skal interessere sig for? Jeg ved, at man 

interesserer sig for det derude på CBS. Jeg ved også, at der er nogle, der arbejder med det.  

#00:23:58-4# 

 

Har I snakket med Jonas? #00:23:59-0# 

 

[Ja, det har vi.] #00:24:02-1# 

 

Men det er meget på det forretningsmæssige plan. Og det skal det jo også være, fordi 

forretningen skal kunne forstå de muligheder, som det her giver. Det er jo ikke meningen, der 

er ret mange ude på CBS, der skal sidde og rode nede i ...?? og finde ud af det.  #00:24:21-

7# 

 

Det gør de på it-universitet. Der har de også travlt med blockchain-teknolog.  #00:24:24-6# 

 

[Føler I også, at der er udbud nok til at lære omkring de nye it-udviklingsområder og 

blockchain f.eks.?] #00:24:37-1# 

 

Det føler jeg faktisk. Det kan godt være, hvis du spørger nogle af mine kolleger, så vil de sige: 

Det vil vi gerne vide noget mere om, hvad vi skal gøre. Men så kommer de ind til mig og siger: 

Hvad skal vi gøre? Jamen, så skal I snakke med den og den og følge det og det kursus, osv. 

osv.  #00:24:53-4# 

 

Men stadigvæk - sådan er det ved hver eneste ny teknologi, der er nogle, der interesserer sig 

for det og så går ud og udbreder budskabet.  

 #00:25:06-3# 

 

Erhvervsministeriets koncern ?? har også nogle forskellige kursustilbud. Jeg se, at bl.a. Bech .. 

hvad er det han hedder .. en eller anden professor ... både blockchain og .... der står nogle 

store plancher ...  #00:25:28-9# 

 

[På CBS?] #00:25:29-8# 

 

Han kommer måske fra it-universitetet?   #00:25:31-2# 

 

[Ja, det kan godt være - ..?? Bech tror jeg han hedder. Det var ham jeg skrev til dig .. det var 
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ham, der ...] #00:25:41-4# 

 

Han er sådan en slags guru på det her område.  #00:25:48-4# 

 

Det arrangerer Erhvervsministeriet så - de kommer og fortæller, og man kan spørge .... - som 

et eksempel. Men ellers er det hovedsageligt konferencer, ...??.. afholder dem.   #00:26:00-

6# 

 

[Hvilke fordele og ulemper ser I eventuelt forbundet med brugen af blockchain-teknologi? - Vi 

har jo hørt om fordelene - måske skal vi snakke om ulemperne.] #00:23:54-2# 

 

Man kender fordelene i teknologien. Skal man se forretningsmæssigt på det, så er ulemperne, 

at det er en ny og uprøvet teknologi i stor skala. Der kan man sige, at bitcoin må ligesom være 

en stor skala, ikke? #00:26:33-0# 

 

Men bitcoin er ikke stor skala sammenlignet med, hvis du skulle have ..?fakturering eller ..??  

#00:26:41-2# 

 

Det er alle de kendte - kan jeg eskalere - kan jeg gå hurtigt - kan en transaktion foregå 

således osv. osv.?  #00:26:49-6# 

 

Men det er en af de ting - det er den næste del af ??..  det er faktisk at sidde og undersøge de 

her forskellige ting. Der kommer hele tiden nye teknologier oven på den eksisterende, som 

næsten ikke giver mening. Vi snakker mere om DLT (Distributed Ledger Technology). 

Blockchain er så forbundet med bitcoin. Der kommer så mange andre ting, som slet ikke har 

noget at gøre med bitcoin, eller .... Man bygger på teknologien bag bitcoin, som nogle har 

kaldt blockchain.  #00:27:22-8# 

 

[Når vi tænker bitcoin og blockchain, så tænker vi bitcoin som 2% af den samlede blockchain-

optimering, som der kommer nu.] #00:27:38-8# 

 

Hvis du så ser, hvor meget bitcoin udgør af det, der reelt er i produktion i dag, så kommer du 

nok op på 80% eller sådan noget lignende.  #00:27:47-5# 

 

[Hvad er jeres forventninger til fremtiden i forhold til brugen af teknologien - både for jer, men 

også for det danske erhvervsliv generelt?] #00:28:01-0# 
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Hvad for noget teknologi?  #00:28:05-8# 

 

[Blockchain-teknologi. Altså selve brugen af den.] #00:28:05-8# 

 

Jeg tror, det bliver lige så almindeligt på et eller andet tidspunkt, så man slet ikke snakker om 

det, det er fuldstændig uinteressant. Så snakker man bare om ..teknologi.?? Hvem fanden 

snakker om Chason?? i dag?, som også er en underudvikling?? kundeudveksling?? eller under 

udvikling?? Det gjorde man for 2 år siden.  #00:28:31-3# 

 

Xcel - det er jo bare noget vi har. Internettet - som vi snakkede om. #00:28:36-6# 

 

Så der kan komme løsninger, som baserer sig på blockchain-teknologien eller  DLT-

teknologien, ude i virksomhederne. Der er mange, vi aldrig hører om. Og mange af dem er 

heller ikke interessante. Men der, hvor der er brug for at distribuere nogle data, internal? data, 

distribuere dem.  #00:28:57-2# 

 

Hvis vi skulle lave et nyt CVR-register i dag, så ville vi også se på: Jamen, skal det være 

blockchain-teknologi eller skal vi have nogle mere traditionelle databaser? Skal det være 

distribuerede data, eller hvad skal det være?  #00:29:08-7# 

 

Alle de steder, hvor der er tale om deling af data, distribution af data, der vil man nu af, og 

indtil der kommer noget nyt, blive nødt til at forholde sig til: Kan blockchain være en fordel 

her, eller skal vi "bare" bruge den traditionelle database? #00:29:28-4# 

 

[Der er også 50% af virksomhederne, der gør det.] #00:29:33-1# 

 

Jeg tror, der kommer mange steder, hvor - jeg ved faktisk selv - jeg er blevet en del 

af ...??afdelinger - de bliver styret gennem en eller anden form for blockchain. Der er en hel 

masse små eksempler.  #00:29:49-1# 

 #00:29:54-9# 

 #00:29:54-9# 

 

[..Nu sagde du ..blockchain ...umuligt at høre..  ] 

 #00:29:48-8# 

 

Det er i Norge. Der er statistik omkring reservedele. Der er en dims oppe i ..hvad skal .... 

#00:30:01-0# 
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[Ja, sådan at de kan ..] #00:30:04-4# 

 

Ja, så du får et overblik over det.  #00:30:05-8# 

 

[Det vil også give meget god mening. Meget sådan noget med styring, ville jo være typisk 

oplagt at bruge blockchain til.] #00:30:11-0# 

 

Ja.  #00:30:12-7# 

 

[Tror du, at det danske erhvervsliv sådan vil omfavne brugen af blockchain?] #00:30:20-3# 

 

De er generelt fuldstændig lige glade, om det er blockchain eller det er distribuerede databaser 

af en eller anden art, eller hvad pokker det er. De vil have nogle forretningsmæssige krav, og 

så vil de se en løsning, de lever op til de krav. Og så er de da lige glade med, om der er 

nogen, der sidder og siger, at det skal være brugen af blockchain, eller det skal være ... 

#00:30:42-0# 

 

Men der skal være en garanti for, at lortet virker, og at det ikke bliver forældet i løbet af 

ganske kort tid. Og sikkerheden er i orden osv. osv. Så det danske erhvervsliv - de er sgu lige 

glade med teknologien.  #00:30:54-6# 

 

[De kan købe ydelsen af andre, der sørger for, at det fikser!  #00:31:00-9# 

 

Hvad har I eventuelt af forventninger til revisors kunnen, når vi når til brugen af blockchain?  

#00:31:12-5# 

 

Hvis en virksomhed har brugt blockchain, har I så en forventning om, at revisor ligesom 

har ...] #00:31:09-2# #00:31:10-4# 

 

Nej, ikke andet end det, vi har snakket om. I det omfang, hvor vi snakker om regnskab, 

bogføring og fakturering og alt det her, der forventer vi ikke, at revisor skal kunne forstå selve 

blockchain-teknologien. Men revisor skal nok kunne forklare virksomheden, hvad 

konsekvenserne af, at man bruger sådan en form for e-fakturering, er. Så der kommer 

selvfølgelig også noget ekstra uddannelse der.  #00:31:41-5# 

 

Jeg synes, man skal være i stand til at rådgive dem, ikke! Så tror jeg, at revisoren skal sætte 
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sig rigtig, rigtig meget ind i, hvad er det egentlig for nogle data, som der bliver indsamlet og 

distribueret - så man er i stand til at kunne rådgive på baggrund af de her data. Dataforståelse 

- det tror jeg virkelig bliver .. #00:32:08-0# 

 

[Så de der gamle revisorer, hvor der sidder en partner på 60 og en enkelt assistent, der er 

dem, der forsvinder.] #00:32:13-6# 

 

Der er ikke noget galt i at være 60!  #00:32:13-6# 

 

[Nej - det er det bestemt ikke ...alm. munterhed... Jeg tænker, at det typisk ikke er dem, der 

starter med ....] #00:32:23-9# 

 

Det skal man sgu ikke sige, fordi jeg kan huske - ja, var det i 14, at vi gjorde digital 

indsendelse af regnskaber obligatorisk - men var jo noget, vi startede på allerede i 2008. Man 

begyndte at forberede og bla! bla! Det var sgu ikke de gamle, der sad der og ... - de gamle 

sagde: jamen, det ..?. vi efter - vi køber et system, der kan det her. Caseware licens - så er 

den klaret. Da var det faktisk  mere nogle unge, der sagde: Hvorfor nu det? Hvorfor ditten og 

datten? #00:32:59-6# 

 

[Det var dem, der var nysgerrige.] #00:32:59-6# 

 

Ja, de var nysgerrige. De andre sagde bare: Jamen, okay, hvis det er sådan, så er det jo 

sådan.  #00:33:05-4# 

 

[Vi kan jo også godt se, at når man kigger på revisionsbranchen, så er det, der sker nu, ikke 

at der bliver lavet nye - altså der kommer ikke nye revisorer op med det, man gør i dag. Man 

opkøber hinanden i stedet. Og vi har lidt fornemmelsen af, at det, der sker, det er alle de her 

helt mikro små revisionshuse, de forsvinder. Bliver en del af enten the Big Four eller nogle af 

de andre lidt større fokus - altså det bliver lidt svært at være den der ene lille og komme 

igennem med teknologien.] #00:33:33-7# 

 

..?. specialiserede og som så også specialiserer sig, så bliver bremset specifikt. #00:33:40-5# 

 

Erhvervsskolerne, der skal have revideret regnskaberne på den gammeldags metode. 

#00:33:44-6# 

 

[Det bliver dem, der overlever.] #00:33:45-8# 
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[Har I gjort nogle tanker omkring de miljømæssige udfordringer forbundet med blockchain?9 

#00:33:53-8# 

 

Nej. Jeg kan ikke se, hvordan de miljøer .. massive udfordringer i det. Jeg kan se, at f.eks. når 

vi snakker om CO2-kvoter, så kan jeg se, at der er miljømæssige fordele. Men man kan 

ikke ... reagere med.... #00:34:10-5# 

 

[Det vi tænker på, at lige nu koster det jo en del at lagre alle de data ved brugen af 

blockchain. Og det koster jo energi.] #00:34:17-7# 

 

Det vil blive ved med at koste pænt. Det er jo en omkostning. Altså, hvem fanden vil betale 

den omkostning, ikke? Så, hvis det ikke bliver billigere, så dør teknologien. Så, der bliver 

billigere. Ellers dur det jo ikke.#00:34:24-4# 

 #00:34:29-0# 

 

[Det ved vi, at der er nogle, der arbejder meget hårdt på, at det skal blive billigere.] 

#00:34:32-4# 

 

Man skal jo kunne konkurrere med gammeldags teknologier.  #00:34:40-0# 

 

[Vores sidste spørgsmål er:  #00:34:44-3# 

 

Hvordan kan man sikre, at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle formål?  #00:34:57-2# 

 

Jeg tænker, at hvis vi skal til at lave alle de her elektroniske indberetninger, hvordan sikrer I 

jer så, at der ikke ligger nogle ukendte bagmænd?] 

 #00:34:57-2# 

 

Selve teknologien og smart contract og det, at du kan bygge sikkerhed ind i selve protokollen, 

det adskiller sig fra de løsninger, som du kender i dag. Sikkerhedslaget fra transaktionen og 

forretningslaget - det er her du kan lagre business rules ind i protokollen, og du kan lagre 

sikkerhed ind i protokollen. Alene det sikrer, at - eller gør det i hvert fald mere besværligt, kan 

man sige.  #00:35:34-5# 

 

Der, hvor der kan være mulighed for svindel, der tror jeg ikke, at det bliver en åben 

blockchain. F.eks. det system vi snakker om, det bliver en lukket, eller private, eller hvad vi nu 
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kalder det.  #00:35:51-0# 

 

Der er nogen, der skal sige: Jamen, du kan få lov til at være enrolled i det her system. Der er 

nogen, der definerer, hvad er det for regler, der skal være i en smart contract med alle 

sikkerheds ..? Og de "nogen" vil meget ofte være en eller anden form for myndighed. 

#00:36:14-0# 

 

Så er det klart, at det, der foregår ude i en virksomhed, det kan man ikke se. Men der må man 

så sige, jamen der er den indbyggede sikkerhed, og det der med, at man ikke kan lave noget 

om, når der er ugennemsigtighed på den måde, det bør kunne forhindre det. Men altså 

selvfølgelig kan det udnyttes kriminelt, ligesom alt muligt andet. #00:36:43-4# 

 

[Jeg tror faktisk, vi har været det hele igennem. Har du noget? Næh, du har ikke sprunget 

noget over. #00:36:52-0# 

 

Har du et eller andet, du rigtig gerne vil tilføje, eller du synes vi mangler at komme hen over?] 

#00:36:58-8# 

 

Nu bliver jeg fanget af jeres spørgsmål. Og det første jeg så, det er klart, at de spørgsmål I 

stiller er meget relevante, men skal hele tiden huske: det er bare en teknologi som alle andre 

teknologier.  #00:37:14-5# 

 

Og det er sjovt at sidde nogle gange og snakke om en teknologi. Det minder lidt om, at "hej, 

nu er der en, der har opfundet en hammer. Den er da smart. Hvad kan vi bruge den 

til?".[ #00:37:29-8# 

 

[Ja, og skrive 110 sider ...] #00:37:30-9# 

 

Sådan startede faktisk blockchain inde hos os. Det er jo meget sjovt. - Vores 

departementschef havde haft besøg.  #00:38:01-2# 

 

...[Niels taler i telefon ....] #00:38:13-9# 

 

Det jeg ville sige, det var, at vores departementschef havde været til møde med IBMs .... og 

han fortalte, at hele verden ville ændre sig - det er par år siden - på grund af blockchain. I kan 

godt regne med, at I bliver disrupted allesammen. Det, I sidder og laver nu, det kan I godt 

glemme.  #00:39:23-0# 
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Nåh, siger departementschefen: Det er ikke så godt. Så han indkalder alle 

styrelsesdirektørerne og siger: Nu har jeg snakket sådan og sådan .. Nu skal I gå hjem og 

finde ud af, hvad kan I bruge blockchain til? Og så kom vores ?? direktør, Tina som hun hed 

dengang, ned i vores afdeling, og så siger hun: Vores departementschef siger til mig, at jeg 

skal finde ud af, hvad jeg kan bruge blockchain til. "Blockchain" sagde vi så. Er det ikke noget 

med kryptovaluta og bitcoin og sådan noget. Jo, jo, men vi skal finde ud af, hvad vi vil bruge 

det til. Det ved vores departementschef ikke.  #00:39:57-0# 

 

Da var det, vi sagde til hende: Jamen, blockchain er et værktøj, og det er teknologi. Så du 

mener, at vi skal opfinde nogle problemer, som ....latter.... teknologien. Ja, det mente hun 

faktisk. Fordi hele verden vil ændre sig på grund af det. Så det kunne være interessant at se, 

hvad er fordelen i vores verden.  #00:40:17-0# 

 

Men det gjorde nu, at vi begyndte at sige: Så bliver jeg sgu nødt til at se, hvad teknologien 

kan.  #00:40:26-5# 

 

Da vi så begyndte at snakke om automatisk erhvervsrapportering - vores problem i dag er, at 

vi siger: Hvordan får vi indtegnet data, og hvordan får vi opbevaret data, og hvordan får vi 

distribueret data på en sikker måde.  #00:40:41-5# 

 

Der kunne man jo så se, at selve det at gå ned i blockchain-protokollen, den indeholdt sådan 

set løsninger på de tre problemer, ikke?  #00:40:51-2# 

 

Og så har jeg været til en konference for ...??? , som stort set fortalte det samme. Tænk på e-

fakturering. Han havde tænkt på en fakturadatabase. Hvad nu, hvis vi tænkte de to ting 

sammen?  #00:41:10-2# 

 

Men det var et eller andet med, at her har jeg ...... et problem ... værktøj I skal betjene..???.  

#00:41:18-6# 

 

[Det er lidt den omvendte stilling.] #00:41:21-3# 

 

Men sådan er det tit med nye teknologier.  #00:41:25-9# 

 

[Det er faktisk lidt sjovt. Det har vi ikke tænkt på ..men det er det jo. Normalt har man et 

problem, man skal løse. Nu har man bare fundet et nyt værktøj.  #00:41:39-1# 
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Så skal vi prøve at finde et problem, som vi så kan bruge det til at løse det med.] #00:41:41-

1# 

 

.... jeres spørgsmål. Det er også lidt vendt om, ikke?  #00:41:48-8# 

 

[Nu er du vores anden sidste interviewer. Nu mangler vi bare KPMG i næste uge.] #00:41:57-

5# 

 

Hvem skal I snakke med der? #00:41:57-5# 

 

[Han hedder Dahlager?. De har været rigtig svære at få i tale. Der er ikke lykkedes os at få 

PWC i tale. PWC er fuldstændig som de eneste i revisionsbranchen faktisk, som vi slet ikke har 

kunnet få fat i. Det er .. du har bare kimet dem ned i receptionen, og det er lige før, du også 

troppede op.] #00:42:19-1# 

 

Nåh, der var ellers et par stykker til Jonas' seminar ude fra PWC. Der er da nogle, der 

interesserer sig for det.  #00:42:26-3# 

 

[Ja, der er bare ikke nogen, der ved, hvem jeg skal snakke med. Der er bare ikke nogen, man 

kan komme i kommunikation med.] #00:42:34-4# 

 

Nu skal jeg se, om jeg kan finde en.  #00:42:35-7# 

 

[Ja, det må du meget gerne. Hvis du har en - så endelig sig til.] #00:42:39-5# 

 

Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg håber, jeg har hans mail.  #00:42:42-4# 

 

[Det må du meget gerne, fordi jeg har prøvet - altså jeg har ringet derud, og jeg har skrevet 

til et par enkelte fra deres hjemmeside. Og jeg har ringet til receptionen, og hver gang jeg 

ringer derud, så siger de: Vi ved stadig ikke, hvem du skal snakke med.] #00:42:57-4# 

 

PWC har faktisk lavet en momsanalyse på blockchain sammen med skat for nogle år siden.  

#00:43:01-3# 

 

[Det ville være ret spændende at komme til at snakke med dem, så.] #00:43:05-5# 
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Jeg prøver lige at finde ud af det.  #00:43:13-9# 

 

[Det er faktisk den eneste vi mangler. Og så var der ham fra Revisorgruppen - en lille revisor, 

vi snakkede om.] #00:00:04-1# 
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Bilag 11 – Bent Dalager, KPMG d. 19. november 2018 

 

....ØH, bare lige, så vi også har den på plads.  #00:00:04-8# 

 

Jeg har desværre ikke mere tid - nu ved jeg godt, at det jo er et kvarter over ... men ... .  

#00:00:14-2# 

 

[Det er helt fair. Vi er bare glade for, at du tager dig tid. #00:00:17-5# 

 

Jeg hedder Gina, og jeg kommer fra Martinsen Revision. Vi læser begge to cand.merc.aud. Jeg 

er den, der primært kommer til at snakke, og Camilla skriver.  #00:00:33-9# 

 

Ja, jeg sidder hos Novozymes, som financial controller. Jeg har været revisor før, men har 

skiftet det ud med controlling.]#00:00:39-5# 

 

Du tager aud.'en der? #00:00:45-3# 

 

[Ja, nu var jeg ligesom i gang, da jeg skiftede, så ...] #00:00:48-8# 

 

Lad os prøve at køre på. Hvis vi kunne stoppe 5 minutter før, så ville det være fint, men lad os 

se ..  #00:00:49-0# #00:00:54-7# 

 

[Det første spørgsmål: #00:01:03-7# 

 

Hvad er KPMG's forventninger til blockchain-teknologien?] #00:01:06-5# 

 

Hvis man ser på KPMG, så er forventningen, at blockchain-teknologien kommer til at betyde 

utroligt meget for den måde, man laver revision på, fordi det muliggør, at du i virkeligheden 

kan have transparens i forhold til alle kilder.  #00:01:25-8# 

 

Altså ideelt set, så gør det, at jeg kan kigge ind og se, jamen hvad er der egentlig lavet af 

transaktioner - ikke bare hos den kunde, som jeg reviderer, men også hos den kundes 

forskellige interessenter.  #00:01:41-5# 

 

Jeg kan gå tilbage i kæden og se hos banken, jeg kan gå over og se leverandører, jeg kan gå 

over og se kundens kunder. Det er jo det promise, som blockchain har. Det er på den ene side.  
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#00:01:50-4# 

 

På den anden side, så er der såødan noget, der handler om, hvad taler vi om af hastighed her. 

KPMG gør meget i at være ude og være med på forskellige eksperimenter - og også arbejde 

med forskellige industrier. Fordi blockchain er mildest talt ikke kun noget med revision at gøre.  

#00:02:12-4# 

 

Men jeg tror nok, at man må sige - og det kommer måske lige så meget for vores egen 

regning KPMG PS?? - at jeg kan ikke lige se det dukke op ret hurtigt. Jeg sidder jo også i 

udvalget for Erhvervsstyrelsens .. den rapport, de laver om digitalisering osv. osv.  

#00:02:31-8#  #00:02:36-0# 

 

Det er altså noget, der kommer til at tage en del år, før det bliver til noget.  #00:02:38-1# 

 

[Det er sjovt, for vi var faktisk til en samtale hos Erhvervsstyrelsen i torsdags, og de meneer 

faktisk, at de allerede kan igangsætte et projekt indenfor de næste - var det 5 år? - ja, det var 

det han sagde. Godt nok i en mindre proces.] #00:02:51-1# 

 

Jamen, vi kan gå i gang med det samme. Det er jo sådan, at der er ikke noget i vejen for, at 

du starter nu. Men det er mere sådan, hvornår er det, du får den rigtige impact. Der er sådan 

lidt telefoni over det.  #00:03:04-8# 

 

Du kan godt begynd ....øh... og vi laver et forsøg, og vi laver en PHC??, og så anskaffer du en 

telefon, og du får også en telefon, og jeg har en telefon, og så kan vi begynde at ringe. Fint, 

men hvis andre ikke har telefoner - det tager bare noget tid. Og det er der, det 

grundlæggende problem ligger med blockchain. Det er simpelthen at få den der infrastruktur 

op at stå, så alle de forskellige instanser bruger det.  #00:03:46-0# 

 

Så længe de ikke rigtig bruger det, så er det bare svært for alvor at få det til at blive til noget. 

Fordi, så kan jeg jo ikke antage, at jeg bare kan ringe. Så ringer jeg bare til banken. Næh, 

næh, de bruger ikke blockchain! Jamen, kan jeg vel tage fat i leverandøren? Næh, halvdelen af 

dem bruger heller ikke blockchain.  #00:03:52-6# 

 

Man skal huske, at når vi snakker revision, så er vi jo i forvejen i en situation, hvor at bare den 

almindelige digitalisering lader vente på sig. Der alt, alt for meget papir. Og når jeg siger 

"papir", så mener jeg ikke nødvendigvis papir på den her måde, men ting som bliver scannet 

ind som pdf'er. Og så ligger de der, og stadigvæk så kan du ikke rigtig bruge dem til noget.  
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#00:04:15-7# 

 

Så ja, de kan helt sikkert iværksætte noget. Det har jeg egentlig også opfordret dem til at 

gøre hurtigst muligt. Men hvornår det slår igennem? Der tror jeg ikke vi ser noget slå igennem 

før om 5 år - hvis endda.  #00:04:31-2# 

 

Blockchain har jo ud fra sådan nogle små lys i kagen her - den 9. januar fylder blockchain jo 

10 år.  #00:04:40-7# 

 

[Og det er først nu, man rent faktisk rigtig snakker om det.] #00:04:44-6# 

 

Ja, i princippet. I hvert fald er det noget til revisionen - man har snakket om blockchain i rigtig 

mange år. Det har man! Jeg fik jo selv rigtig mange sådan små kort - en kop kaffe - her er der 

0,1 bitcoin. Så lå der bare en stak med 0,1 bitcoin, man kunne tage - fordi det var jo 

ligegyldigt. Med en pris, som sådan noget havde, det betød jo ikke noget. Da jeg kiggede på 

det, da kostede en bitcoin 10 dollars. Det var ligesom det, jeg betalte for det.  #00:05:14-1# 

 

Det var en anden tid. Man har snakket om det længe. Men holdningen er: ja, det kommer til at 

betyde - det kan komme til at betyde rigtig meget. Problemet kan være at få en tilstrækkelig 

udbredelse og tilstrækkelig trust, selv om man skulle tro, der kunne skabes trust ved hjælp af 

blockchain - det er nærmest det, det går ud på. Så er der alligevel et spring. For i dag har du 

også mennesker, der sidder og dobbeltkontrollerer hele tiden.  #00:05:41-6# 

 

[Hvordan forholder I jer så her fra KPMG til teknologien? Nu siger du selv, at I laver lidt 

projekter, og så noget lignende.] #00:05:52-4# 

 

Vi laver konkrete projekter med det, og vi har en - det er særligt i USA, at vi har en gruppe, 

der sidder og forsøger ligesom at kigge ind på, jamen okay, hvordan kunne du arbejde med 

blockchain i forhold til audit.  #00:06:13-1# 

 

Men det er jo noget, der blander sig sammen med noget andet. Fordi samtidig med, at 

blockchain er på vej, så er der jo en bølge af AI, som også i den grad banker på, og som har 

det med at overhale lidt faktisk. Det overhaler lidt blockchain, fordi blockchain giver mulighed 

for ..øh.. I virkeligheden så er blockchain bare en digital database, som alle havde adgang til.  

#00:06:43-4# 

 

Det er det. Hold da op. Det er tredje gang det der!  #00:06:44-6# 
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Men selve arbejdsprocessen løses jo ikke af den.  #00:06:51-8# 

 

Så kan du have et cerium? f.eks., som du kan indbygge nogle programstumper i, som så gør, 

at når det sker, så gør jeg det - og når det sker, så gør jeg det. Men det er jo det samme, du 

kan gøre ved at bruge robotics.  #00:07:06-9# 

 

Vi laver nogle eksperimenter på det. Vi har opbygget en unit, som hedder .. DLS tror jeg den 

hedder. Dilitene Letter Services, som faktisk er global. Det er et område, vi tager ret seriøst.  

#00:07:21-7# 

 

[Nu springer jeg lige lidt i spørgsmålene.  #00:07:25-8# 

 

Nu siger I, at det er mest i USA, kan jeg høre - på audit - men selve uddannelsen.] 

 #00:07:34-4# 

 

Ja, på audit blockchain. Men ellers så er det ret meget i UK og Holland (jeg ved ikke lige 

hvorfor Holland). #00:07:37-0# 

 

[Holland ved vi i forvejen har ret store projekter kørende.] #00:07:39-7# 

 

Det kan være det er det. Der er et eller andet med Holland.  #00:07:46-3# 

 

[Vi tænker sådan rent uddannelsesmæssigt internt - revisionsmæssigt - blockchain og sådan 

nogle ting - synes I der er nok uddannelse til jeres medarbejdere her, og er der nok info på 

den måde - altså vidensdeling omkring det, eller bliver det så specialiseret, så man kun 

håndterer det i grupper rundt omkring?] #00:08:08-7# 

 

Nej, vi kører en del - vi har faktisk - nu har vi jo Newtec - altså Newtec er en særlig ting for 

KPMG. Vi har så også gjort det, at vi har launched en digital strategi. Som en del af en digital 

strategi, der har vi uddannelse, så vi forsøger at få alle med. Vi har lige holdt den årlige 

Company Day, hvor det primært handlede om AI, og hvor blockchain også var med.  

#00:08:40-1# 

 

Det spiller jo lidt en rolle, at blockchain, som jeg var inde på før, det er en digital distribueret 

database. Man skal passe lidt på med at få den til at blive for stor. Det, der betyder noget, det 

er i virkligheden, hvordan du kan effektivisere dit arbejde. Der er det en supergod måde at 
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sørge for, at det arbejde bliver mere effektivt, fordi det er så sikker en database bl.a. Både at 

den er oppe hele tiden, og at den er meget, meget svær at penetrere. Det er endnu ikke 

lykkedes for nogen i de 10 år, den har været i gang. Der har været 0 indbrud, og der har 

været 0 nede i tiden.  #00:09:26-8# 

 

Men når det så er sagt, så er svagheden jo i tredjeparten, som forsøger at bygge løsninger 

ovenpå. Der kan jeg ikke ligefrem sige, at den har været i 0 indbrud. Det er det lag, vi ligger i.  

#00:09:42-5# 

 

Men uddannelsesmæssigt. Joh, vi kører faktisk - vi har lavet nu et curriculum, hvor der også 

indeholder AI og blockchain, som er med i det nye curriculum. #00:09:53-6# 

 

[Føler I der er noget eksternt? Nu ved vi jo - CBS lige er kommet med et enkelt lille fag 

omkring it-teknologi i udvikling. Når I sender medarbejderne ud på cand.merc.aud.-studierne 

og HD, får de nok it-viden til, når de kommer og skal arbejde bagefter? Eller er det internt?] 

#00:10:12-1# 

 

Vi har ikke nogen - altså, som det er nu, vil jeg gerne sige, så har vi ikke nogen illusioner om, 

at de får noget at vide om det. Der antager vi det for at være vores opgave at bringe dem "up 

to speed".  #00:10:25-7# 

 

[Det er fordi, vi har snakket rigtig meget omkring det her med, at der lidt en tendens til, at nu 

er cand.merc.aud.-studiet bagud. Så når man rent faktisk kommer ud, så er man faktisk 

bagud, hvis du skal ud og have et erhvervsarbejde - nu er vi jo begge to heldige at have 

arbejdet ved siden af samtidig, så vi har jo kunnet følge med sideløbende. Men folk der bliver 

uddannet bagefter - bliver det sværere at få de gode medarbejdere uden at det vil kræve - nu 

ved jeg, at i de store huse har man meget intern undervisning.] #00:10:56-7# 

 

Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig burde man - og der kender jeg ikke studiet godt nok - det 

må I jo kende - fordi jeg synes jo, at det burde være en fast ingrediens i sådan et studie, at 

man egentlig underviser i: Hvad er fremtidens revision? Hvordan foregår det? Hvilke digitale 

tendenser er der? Blockchain - ja. AI - endnu mere. Det burde man jo komme ud med viden 

om. Og faktisk inspirere, når man kommer ud. Og mit indtryk er næsten det modsatte. 

#00:11:31-0# 

 

[Det er også vores indtryk. Det har vist også været indtryk for andre, og det er derfor vi er ... 

#00:11:41-0# 
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Hvordan forventer I, det vil påvirke revisors arbejde i fremtiden?] #00:11:44-4# 

 

Det er jo en kæmpe trend fra, at du har en base i revisorens arbejde, som i virkeligheden er 

controlling et eller andet sted. Man skal sikre, at det, der står, rent faktisk også er i 

overensstemmelse med virkeligheden. Det er jo egentlig den gamle - og jeg vil tro, når man 

kigger i ordenes betydning - altså "revision" og "audit" og alt det der - hvad betyder det? Det 

er jo grundarbejdet, og der er ingen tvivl om, at ved hjælp af blockchain og AI, så vil det 

arbejde være mindre og mindre. Det vil være noget, som man kan automatisere i højere og 

højere grad. Det er jo noget af det mest automatiserbare. Jeg tror, at Oxford Research sagde 

under 90 %, mener jeg.  #00:12:31-2# 

 

Den del, den kommer til at blive meget, meget mindre. Næste level, som betyder noget - der 

er 2-3 afhængig at, hvordan man sætter det op. Så er der level advice f.eks. omkring, hvad 

betyder det her egentlig? Hvad for en udvikling går I i? Det kommer til at betyde meget mere, 

at man kan forholde sig til tingene i stedet for, at man bare kan sige: Yes, approved. Om det 

er godkendt, eller om der er nogen anmærkninger. Det er der som regel ikke.  #00:13:10-1# 

 

Meget af det, man kigger efter i dag, og som sagt, jeg kender ikke undervisningsprogrammet, 

men en hel del af det ville jo være noget, hvor man siger: Der bruger vi så blockchain.  

#00:13:22-8# 

 

Jeg synes det er et problem med blockchain her - jeg kan mærke det, når jeg snakker om det 

- det er et problem, at vi - hvis man ligesom kun snakker blockchain, så har det en betydning. 

Men den er betydeligt mere behersket end, når vi smækker noget AI oveni. Fordi med 

blockchain, da gør det det muligt for dig, at du kan kigge ned i hele værdikæden, og så kan du 

se, om tingene er overens. Fint!  #00:13:49-9# 

 

Men hvis det for alvor skal batte noget, og du ikke bare får mere arbejde - det kunne det jo 

faktisk betyde. Det kunne betyde, at du fik mere arbejde, fordi man ville så sige, at så regner 

jeg da også med, at selvfølgelig har du tjekket det, og selvølgelig har du tjekket det.  

#00:14:02-2# 

 

Hvis du skal undgå, at du får mere arbejde ud af det, så skal du AI'en på banen til at kunne 

lave alle de tjeks.  #00:14:07-0# 

 

Generelt, så det jeg siger, det er, at vi går fra en audit funktion, som er stikprøvebaseret, og 
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så til at være en audit funktion, som tjekker samtlige transaktioner - også for globale 

selskaber.  #00:14:21-3# 

 

Så om der er 100 millioner transaktioner, der kører i 30 lande, det er lige meget. Samtlige 

transaktioner bliver tjekket igennem, når vi ser fremtidens revision.  #00:14:33-1# 

 

[Det lyder som om, så kommer der væsentligt mere arbejde.]  #00:14:34-5#   

 

Jeg er sikker på, at hvis kigger på den funktion, som revisorer har, så alt andet lige, så bliver 

der nok mere arbejde. Det bliver bare noget andet, fordi man skal ikke sidde og lave alle de 

der kontroller. Det bliver mere noget med at tage fat i næste niveau og sige, okay, hvad er der 

egentlig sket her?  #00:14:55-6# 

 

Og ikke mindst det her med den fremtidige del. Hvad kommer der til at ske?  #00:14:59-1# 

 

[Vi har jo hørt rigtig meget omkring - det er jo standardteksten efterhånden - det er jo, at 

revisorer skal til at være it-revisorer. Det der kommer til at ske fremadrettet, det er, at 

revisorer bliver it-revisorer og rådgivere og knap så meget regnskabsopstillinger og knap så 

meget bogføring og moms.  #00:15:19-4# 

 

Når vi snakker med folk, så siger de, at så skal vi ned og forstå en blockchain i stedet for, at vi 

skal kunne ...] #00:15:22-9# 

 

Overhovedet ikke. Det er en misforståelse.  #00:15:26-2# 

 

Men der er så mange misforståelser. Og der er også nogle, der tror, at vi som samfund skal til 

at udvikle jeg ved ikke, hvor mange programmører og ting og sager, fordi nu kommer 

teknologien og alt det der. Og der er også mange, der tror, at vi ikke får noget arbejde. Vi skal 

ligesom arbejde 5 timer om ugen.  #00:15:44-7# 

 

Det er simpelthen fordi, de mangler en grundforståelse af, hvad vi har gang i.  #00:15:52-4# 

 

Det der er sket, og det der er sket igennem mange år, det er, at i kraft af, at teknologien 

bliver mere og mere slagkraftig, så overtager den mere og mere af det tankearbejde, vi 

normalt skulle have.  #00:16:03-4# 

 

Det betyder så, at det skill level du skal have som person, det falder hele tiden. Det stiger 
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ikke. Det vil så sige, at i dag er det muligt for hvem som helst uden at være historieuddannet 

og sige: Hvad hed Erik f.eks. den tredje konge i den danske kongerække? Hvornår levede han 

egentlig? Og hvad var hans problem?  #00:16:27-9# 

 

En 7-årig kan bare slå op på sin iPhone og svare på det spørgsmål på 2 sekunder. Det kunne 

man overhovedet ikke før i tiden.  #00:16:33-4# 

 

Der er rigtig, rigtig mange opgaver, der ikke kræver noget skill overhovedet.  #00:16:40-0# 

 

Vi var ude at udskifte noget skadesystem på et tidspunkt for flere år siden. - Der snakkede vi 

ikke engang om AI. Og så kan man bare sige, at de medarbejdere, som sidder i sådan et 

forsikringsselskab, de ved næsten ikke noget om skadesbehandling, egentlig. Det, de ved 

noget om, er, hvordan bruger et it-system. De ved ikke rigtig noget om skadesbehandling. 

Hvad søren sker der? Nåh men, så skal afsætte reserve. I gamle dage sad de her mennesker 

og afsatte en reserve.  #00:17:13-1# 

 

Når der kommer en skade ind, så kan det være, man skal udbetale noet. Så det er ikke så 

mærkeligt, at man lige afsætter noget på reserven, vel?  #00:17:14-7# 

 

Men i dag: Skadesbehandlerne, der sidder der, de ved ikke, at der bliver afsat en reserve. Det 

foregår jo elektronisk, neden under, bagved.  Og sådan er det hele tiden. Så vi bliver - vores 

skill level - det falder, hvad det angår - den type af proces.  #00:17:32-2# 

 

Selvfølgelig skal man ikke sidde og være it-revisorer. Jeg vil sige det på den måde, at det er 

klart, at det område, der handler om at lave audit af it, det vokser helt vildt. Så hvis det er 

det, man mener, så er det fair nok. Det bliver endnu vildere. Fordi nu kommer der til at være 

krav - nu har jeg selv været en del af nogle høringer omkring AI på EU-level i Bruxelles - og du 

kan sige, at noget af det, de kommer til at lave, er, at de kommer til at lave en AI-audit, som 

alt andet lige kommer til at blive et krav. Dvs. når du bruger AI i en virksomhed, så skal det 

auditeres. Så der skal være nogen, der kan det.  #00:18:10-7# 

 

Der er ny disciplin indenfor audit. #00:18:17-1# 

 

Men jeg tænker mere på den traditionelle audit. Da tror jeg, at meget af det, der knytter sig til 

det, man laver i dag, det bliver mere hevet op på et næste niveau. Og så er det rigtigt, at der 

kommer nye audit-funktioner som f.eks. AI audit, som kommer til at blive stor. Og hele 

diversity audit tror jeg også bliver stor. Ikke bare indenfor AI, jeg tror faktisk generelt 
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diveristy audit bliver stor.00:18:32-7# #00:18:42-6# 

 

(Såkan vi stille det klassiske spørgsmål: Vi bliver ikke færre revisorer i fremtiden - det tror du 

ikke på?] #00:18:41-0# 

 

Nej. Når det er 98 %, som man kan automatisere, så må man sige, at det tror jeg helt sikkert. 

Altså 98 % af det arbejde, man sidder og udfører i dag, det skal nok passe, at det er væk om 

20 år. Men der skal man bare være klar på, hvad er der sket i fortiden. Der er sket noget, der 

minder om det.  #00:19:07-6# 

 

Hvis du tager en kassefunktion i en bank i dag. Da jeg i sin tid var yngre, da kom jeg ind med 

noget, der hed penge, som var sådan noget, man gik rundt med i lommen. Der var ikke noget, 

der hed kort. Man havde nogle penge, man havde, og så kom man ind med sin bankbog, og så 

kom man ind, og så sad der en ved en kasse, og så gav man en bankbog over, så blev der 

stemplet i den i sådan en slags datomaskine, og så blev der slået op på en grøn skærm, og 

man .... hele den der proces, der foregik - hele processen - er væk. Og vi taler altså om en 

arbejdsstyrke, som udgjorde jeg tror 65 % af samtlige bankansatte. Nu er de jo væk 

allesammen. Der må ikke være nogen tilbage. De holder fri. 2 timers arbejdsuge. Overhovedet 

ikke. Det sker, ikke!  #00:19:54-0# 

  #00:19:58-9# 

 

Vi opfinder konstant nye ting. Og det gør vi også her.  #00:19:59-1# 

 

Så flere revisorer, men noget arbejde med en anden type af audit og på et andet plan.  

#00:20:06-1# 

 

[Hvad vil den største udfordring være i revisionsbranchen i forhold til ...?] #00:20:22-2# 

 

Den største udfordring er helt klar mindsettet - det er der ingen tvivl om.  #00:20:27-9# 

 

[Man skal være klar til at omstille sig.] #00:20:28-8# 

 

Ja, det er så svært, at .... øh ... det er lige før, man som revisor næsten bliver trænet i et eller 

andet sted at være bevarende - man skal ligesom sikre, at det som er, er nu det som er, og 

det er også det, man har gjort.  #00:20:47-3# 

 

Og så sige: Nåh ja, vi vil egentlig gerne gøre sådan noget sådan her. Fint nok. Men nu er det 
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jo det her, som vi har aftalt som rammen, og det er det, I bliver nødt til at leve op til.  

#00:20:56-4# 

 

Der er et eller andet meget bevarende over hele tanken med at være controller eller auditor. 

Så mindsettet er et stort issue.  #00:21:07-4# 

 

[Har I en fornemmelse af, at revisionsbranchen er klar til ligesom at ændre det? Når I er rundt 

at høre på det, f.eks.? Vi har primært snakket med de store revisionshuse, og der lyder det til, 

at der er man rimelig opmærksom på, at det her mindset skal ændres.  #00:21:22-5# 

 

Men hvad med de mindre revisionshuse, som jeg jo selv kommer fra? Er det dem, der bliver 

rendt over end, eller ?] #00:21:31-1# 

 

Der kan godt være en risiko for det, men omvendt så man sige, at nogle af de mindre 

revisionshuse, de har måske bedre muligheder for at gøre noget, fordi de ikke har så meget at 

tabe. De kan ligesom bedre gå ind - tingene behøver ikke at være kæmpe store. Hvis det er, 

at Deloitte eller KPMG skal lave noget, så lige pludselig så ender det med nogle kæmpe 

projekter, man har liggende og kører ?? på USA og sådan noget, som alle kan henvise til. Ja, 

men hvad gør I helt konkret lige nu her? Og der kan det altså være lettere at få ting til at ske i 

en mindre virksomhed faktisk.  #00:22:16-8# 

 

Derfor tror jeg egentlig på, at de mellemstore har også ... jeg tror faktisk - det er lidt 

interessant at se, hvordan opbygningerne kommer til at betyde noget. Lige nu tror jeg 

egentlig, at KPMG er godt positioneret, simpelthen fordi vi ikke er gået ind og hænger 

fuldstændig sammen som ærtehalm. Så vi behøver ikke nødvendigvis at vente på, at nu 

kommer der noget fra US eller noget fra UK eller Holland. Vi kan rent faktisk lave noget her, 

som vi så også har gang i.  #00:22:40-8# 

 

Hvor det kan være lidt sværere, når du for alvor begynder at hænge sammen.  #00:22:43-1# 

 

De helt små, kan du sige, der tror jeg - det bliver i virkeligheden interessant at se, hvad der 

sker der. For der tror jeg, at der mere og mere vokser en underskov op af, hvad du kan kalde 

Auditec, som egentlig er firmaer, som overhovedet ikke aner en snus i princippet om revision. 

Men som slår sig op på, at vi kan revidere det og det regnskab,og det kan vi bare gøre 

optimalt.  #00:23:15-4# 

 

Vi har adgang til CrediWire - jeg ved ikke om I snakket med dem? #00:23:17-0# 
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[Nej, det har vi ikke.] #00:23:17-0# 

 

Dem skal I snakke med.  #00:23:21-4# 

 

Vi har adgang til sådan nogle som dem. De hedder CrediWire. De er inde på Copenhagen 

FinTech. #00:23:32-9# 

 

Men de gør jo det, at de er ude at lave interface til alle de små systemer, som virksomheder 

bruger i dag. Og så feeder?? alle deres transaktioner og realtime ind på deres platform. Det 

betaler selskaberne ikke noget for, og til gengæld kan de så få en opstilling af, hvordan ser 

deres cashflow ud, og hvad er deres udeståender, og hvad er i princippet også deres 

regnskaber osv. Det kan de så ...?? realtime. #00:24:05-2# 

 

Og de betaler ikke en krone for det. Forretningsmodellen er, at de går så hen og siger til de 

store selskaber - også revisionsselskaber - jamen, I kan vel betale for adgangen til os.  

#00:24:20-3# 

 

[Så de henter pengene et andet sted.] #00:24:20-3# 

 

Ja, men alle de små virksomheder, de kan bare benytte dem fuldstændig gratis. Og jeg tror, at 

lige der, kan der være et pænt issue for de helt små revisorer. Fordi ... hvad skal de egentlig, 

så.  #00:24:35-8# 

 

[Det bliver svært at tjene penge, hvis der kommer nogen og tilbyder noget gratis.) 

#00:24:42-6# 

 

Ja, det er ret svært, ikke.  #00:24:42-6# 

 

Jeg tror vi vil se - det bør man se - nogle blomstrende AudiTech business.  #00:24:51-2# 

 

[Det kunne man godt forestille sig. Som det kører lige nu - det er jo ikke nogen hemmelighed i 

revisionsbranchen - så ligger de større huse og køber de mindre. Er det også det, vi kommer 

til at se i fremtiden, at de større bliver måske en lille smule større, og så knap så mange af de 

små. Og de små bliver så, som du kalder det, AudiTech i stedet?] #00:25:09-1# 

 

Jeg tror bestemt, at vi kommer til at se betydeligt flere opkøb. Det er meget svært at leve som 
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en lille virksomhed i dag. Man bliver overvældet ikke bare af regulativer, som hagler ind, men 

også det her med teknologien - det er meget svært at få skala i teknologien i et meget lille 

selskab.  #00:25:30-7# 

 

De mellemstore selskaber - der kan godt være nogle lidt sjove perspektiver der. De kan godt 

gå hen og tage nogle nicher. Så jeg tror, man vil se nogle af de der nicheselskaber. Også bare 

det der med - nu kan du se den der AI-audit - og jeg tror, at det, der sker til gengæld, det er, 

at du kan sige, at som audit-medarbejder skal du til at tænke over lige så meget audit ejer 

billeder af revisions ?? du skal tænke over, at du har behov for nogle af de her skills. Det er 

ikke nødvendigvis skills, som den enkelte .. altså man skal ikke uddanne sig til, at nu er vi 

allesammen it-folk eller machine learning folk. Men jeg tror bestemt, at man vil se en 

arbejdsstyrke i revisionshuset, hvor pludselig så har man faktisk sådan nogle.  #00:26:14-5# 

 

Der sidder nogen, som ved noget om machine learning eller AI eller den slags, fordi der 

simpelthen er behov for det.  #00:26:25-7# 

 

[Hvordan kan I sikre jeg, at blockchain ikke bliver brugt til kriminelle formål? - Det tror jeg vi 

er lidt ude over, er vi ikke det?  #00:26:42-9# 

 

Så vidt vi kan forstå, og som du også selv siger, så har der ikke været nogen angreb 

overhovedet på, at der ..tiltro] #00:26:47-8# 

 

Nej, men det er klart - altså blockchain er jo utrolig - som det er i dag - den gamle teknologi, 

hvis man kan sige det sådan. Altså bitcoin blockchain. Den har jo et stort issue omkring - eller 

den havde - et stort issue omkring trustability. Men i dag er de fleste i stand til at trace den 

fuldstændig.  #00:27:09-8# 

 

[Jeg har også hørt lidt om nogle artikler, omn nogen, der troede de kunne købe ..... 

maskinpistoler online med bitcoins, de blev lige pludselig ..] #00:27:17-6# 

 

Ja, nu er det omvendt. Nu har man ligesom  #00:27:23-2# 

 

[lært at spore tilbage.  #00:27:23-7# 

 

Tror I på, at teknologien vil revolutionere branchen? - som man jo desværre hører lidt om.] 

#00:27:28-4# 
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Jeg vil sige, at teknologien vil revolutionere branchen. Jeg har svært ved at se, at blockchain i 

sig selv kommer til at være den helt store driver. Den kommer til at betyde noget, fordi en hel 

del af revisionen, den går i virkeligheden ikke bare ud fra selskabets egen transaktioner, men 

den går netop ud på at kontrollere den op mod tredjeparter. Og i det øjeblik, der pludselig er 

åben for tredjeparts transaktioner, så giver det jo oplagte muligheder.  #00:28:02-3# 

 

Men hvis du ikke ligesom sætter strøm til det der, så kunne det i virkeligheden bare medføre 

endnu mere arbejde, ikke.  #00:28:08-1# 

 

I dag da kører du stikprøver og sådan noget. Så kan man sige, at det er simpelthen ikke godt 

nok fremad.  #00:28:14-7# 

 

[Så tror jeg faktisk ikke, at jeg har mere. Har du? Nej.] #00:28:20-1# 

 

Så lykkedes det os at speede det igennem.  #00:28:25-0# 

 

[Nu kom du faktisk også med lidt andre svar end de andre. Så det var jo lidt spændende.]  

#00:28:27-7# 

 

Hos CrediWire, som du snakkede om, er der en du tænker, vi skulle tage fat i, hvis det var? Du 

ligesom tænker navnmæssigt.] #00:28:31-9# 

 

Nej, I kunne måske tage fat i - jeg kender bedst de founders der - hvis I tager fat i en af dem 

og så hilser fra mig, så tror jeg, at de hjælper. #00:28:50-4# 

 

[Så prøver vi det.] #00:28:56-1# 

 

Jeg kigger på deres hjemmeside for at se .....  #00:29:02-8# 

 

Nicholas Meilstrup - ja det gør han.  #00:30:07-5# 

 #00:00:05-1# #00:00:17-8# 

 

[1000 tak, fordi du tog dig tid til os.  

 

Bare lige, så vi også har den på plads - jeg har desværre ikke mere tid - nu ved jeg godt, at 

den blev et kvart over, men jeg nødt til at være meget skarp.  #00:00:11-8# 
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[Det er helt fair - vi er bare glade for, at du har taget dig tid.]  

 


