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Abstract 

There continues to be difficulties in applying dataanalytics in the current audit standards. The main 

challenges identified throughout this thesis are the following:  

Classification of audit procedures: Data analytics is not easily divided into the classifications required 

by the standards (Risk assessment, test of controls, substantive procedures).  

Documentation: Uncertainty remains regarding the documentation of actions performed by data 

analytics to comply with ISA 230 in its current state.  

Relevance and reliability: The usage of data analytics requires the auditor increasingly to address risks 

of non-validated data especially from sources outside of the company.  

Outliers: Uncertainty remains regarding work required to address outliers identified by data analytics. 

Professional skepticism: The appliance of professional skepticism is essential throughout the audit 

data analytics may distance the auditor from the entity and restrict the usage of skepticism. 

Nature of audit evidence: As data analytics is not easily classified as test of detail or analytical 

procedures the value of obtained audit evidence is difficult to value.  

Affecting the decision making of the management: Issues arise from sharing information with the 

management and influencing the decision making.  

When the independent oversight bodies conduct a quality review of an audit, it is conducted with 

reference to the current standards. The quality review is carried out by The Danish Business Authority 

which, to some of the issues, have clear beliefs to how the challenges should be approached. The  

approach accepted by the Business Authority is yet to be shared with the industry and as such the 

uncertainty remains. As there is no guidance to be found relating to how auditors should fulfill 

requirements in the standards the above challenges acts as a barrier for further adoption of data analytics 

in financial statements audits. This thesis has explored the concept of dataanalytics. Challenges in 

applying data analytics in financial statement audits has been identified through an analysis of RFI 

issued by IAASB’s Data Analytics Working Group (DAWG). The thesis further includes multiple 

respondents, via interviews, from different backgrounds to get an all-round view of the audit industry’s 

current view on data analytics. The respondents further, provide proof that the challenges identified by 

DAWG also exist in practice. Concluding this examination, the independent oversight body of 

Denmark, the Danish Business Authority has been interviewed. This interview gives an understanding 

of the treatment of data analytics in audits from a quality review perspective. The technology applied 

throughout the different industries is in constant and rapid development. The technologies used in the 

audit business is no exemption to that fact and continues to evolve. Even with all the technological 

changes and the changes to the audit business, the audit standards which creates the foundation on which 

an audit is carried out has remained more or less the same for many years. This thesis sheds a light on 

the current issues cost by applying new technology to old standards.  
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Introduktion & Metode 

Denne sektion indeholder indledning, problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, 
afgrænsning og en metodesektion. Metodesektionen giver indblik i designet af denne afhandling og 
giver en forståelse for projektets struktur. 

 

 

  

”Hvordan burger man dataanalyse metodisk, forsvarligt som tilsyn og andre vil acceptere? 

Det er stadig lidt ubetrådt land. Og det er noget som folk godt kan være lidt bekymrede for som branche tror jeg”  

Nielsen (2019, 13.20)” 
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1. Introduktion: 
 

Den løbende globale udvikling i teknologi sker hurtigere og hurtigere. Denne udvikling har medført at 

teknologien allerede for flere år siden på mange områder langt overstiger de handlinger et menneske 

manuelt kan udføre. Den nye teknologi omfatter både fysiske produkter, som robotter og selvkørende 

biler, men også software, der gør det muligt for de fysiske produkter at fungere og som gør det muligt 

for computere at udføre komplekse handlinger og hurtigt komme frem til et resultat. 

Den teknologiske udvikling har også smittet af på erhvervslivet. Her er påvirkningen ikke alene på nye 

industrier og selskaber, der er affødt af den nye teknologi. Eksisterende selskaber, hvis 

forretningsområder ikke har ændret sig betydeligt, er også blevet berørt voldsomt af udviklingen. Der 

er forskel på, hvor meget de enkelte industrier er blevet påvirket, men der er ingen industrier, som er 

fuldstændigt uberørte af udviklingen. Digitaliseringen medfører også ændringer til det digitale fodspor 

og de data, som virksomhederne efterlader og indsamler. Dette giver dermed nye muligheder for 

virksomhederne for at analysere på disse data og finde nye konkurrencemæssige fordele. 

Virksomhederne søger derfor i forlængelse heraf at finde bedre måder at indsamle, opbevare og 

analysere de tilgængelige data. 

Ovenstående præsenterer helt nye muligheder og udfordringer for revisionsindustrien. Udfordringerne 

består i, at revisionsindustrien er nødt til at følge med udviklingen og være i stand til at indsamle, forstå 

og revidere finansielle informationer uagtet, hvilken type af virksomhed og system informationerne 

kommer fra. Disse ændringer er også et fokuspunkt hos standardsætterne, der løbende må vurdere om 

revisionsstandarderne forsat passer til den moderne teknologi eller, om de er forældede og bør 

opdateres. Derudover er der en stigende konkurrence om at komme først mellem 

revisionsvirksomhederne for at effektivisere og forbedre deres revision. Mulighederne består imidlertid 

af al den tilgængelige data, der ved benyttelse af softwareværktøjer, åbner op for at få et hurtigere og 

måske bedre revisionsbevis end med de traditionelle metoder for revision. 

En af de helt store muligheder i den digitale tidsalder er brugen af dataanalyseværktøjer, som i stigende 

grad bliver udviklet og benyttet. De store revisionsvirksomheder invester tungt i udviklingen af disse 

nye programmer, og det er forventningen i branchen at dataanalyse vil ændre udførslen af revision 

betydeligt, FSR (2018). Den moderne idé med dataanalyse kommer sig af, at computere nu er blevet i 

stand til at gennemgå meget store datasæt fra ende til anden på en brøkdel af den tid, det ville tage et 

hold revisorer at gennemgå det samme datasæt. Benyttelsen af dataanalyseværktøjer stiller nye krav til 

revisorers datakundskaber, som måske ikke vil være tilstrækkelige som de er nu. 

Revisionsbranchen er underlagt en række regulativer både internationalt og i de enkelte lande. Der er i, 

hvert land tilsyn som kontrollerer revisionsvirksomhedernes overholdelse af disse regler. Det er derfor 
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også en betydelig del af debatten, hvorvidt dataanalyse kan passes ind i de regulativer, som styrer 

revision. Derfor undersøger de regulerende organer på nuværende tidspunkt om brugen af dataanalyse 

betyder at der er behov for tilpasning af revisionsstandarderne eller måske udviklingen af en helt ny 

standard specifikt for dette område. Af de regulerende organer, som fastsætter standarderne kan nævnes: 

”The International Auditing and Assurance Standards Board” (IAASB), det Amerikanske ”Institute of 

Certified Public Accountants” (AICPA) og ”the Public Company Accounting Oversight Board” 

(PCAOB). Alle disse har sammensat arbejdsgrupper til at undersøge netop dette og for IAASB hedder 

dette team ”Data Analytics Working Group” eller (DAWG) 

 

1.1 Problemfelt 

Der sker løbende ændringer i branchen for revision, og de værktøjer, der kan benyttes i løbet af en 

revision. I de seneste par år har det særligt været muligheden for at benytte IT værktøjer til revisionen, 

som har spillet en stor rolle. Udfordringen består i at de nuværende revisionsstandarder ikke er lavet på 

et tidspunkt, hvor der var samme muligheder for benyttelse af IT i forbindelse med revision. Der hersker 

derfor en usikkerhed i revisionsbranchen, som står med et stort potentiale for udviklingen af deres 

revisionsmetodik, fordi det ikke vides, hvordan tilsynsmyndigheder vil vurdere revisionsbeviset som er 

indhentet på denne måde. Dette projekt er derfor udviklet med en relativt praktisk agenda, der søger at 

hjælpe interessenterne med at forstå, hvordan begrebet dataanalyse finder plads i revision efter de 

internationale revisionsstandarder, og hvordan tilsynsmyndigheder betragter revisionsbevis indhentet 

ved disse. Med udgangspunkt i dette problemfelt har vi defineret følgende problemformulering 

 

1.2 Problemformulering 

Hvilke udfordringer og problemer er der med implementeringerne af dataanalyse ved revision af 

finansielle regnskaber, og hvordan forholder tilsynsmyndigheder sig hertil? 

 

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

For at finde løsningen på problemformuleringen er der nedenfor opgjort de delproblemer, som er fundet 

relevante med henblik på at kunne give en informeret konklusion på de overordnede 

problemformulering som helhed. 

 



 7 

1.2.1.1. Hvad er dataanalyse 

Her søges der at finde en forståelse af, hvad konceptet dataanalyse egentligt dækker over. Herunder vil 

der søges en definition fra standardsætters side. Området er medtaget som en kort introduktion til emnet, 

som skal give den nødvendige grundlæggende forståelse for, hvad dataanalyse er, og hvorfor der er så 

stort fokus på det. 

 

1.2.1.2. Hvordan passer dataanalyse ind i revisionsstandarderne 

I området søges der en identifikation af den nuværende omtale af dataanalyse i revisionsstandarderne, 

som danner grundlag for en revision. Der vil være en kort introduktion til revision efter standarderne, 

samt en videre undersøgelse af, hvor dataanalyse er omtalt og passer ind i revisionen. 

 

1.2.1.3. Hvor langt er udviklingen i dataanalyse og hvilke udfordringer er der i forhold til 

revisionsstandarderne? 

Her foretages en videre undersøgelse af, hvordan dataanalyse benyttes ved revision i dag. Herunder 

behandles også, hvordan udviklingen har været inden for dataanalyse, og hvorvidt brugen af dataanalyse 

er nået så langt at der er en betydelig udfordring i relation til revisionsstandarderne som det benyttes 

nu. Området afdækker udviklingen i dataanalyse ved revision, teoretiske udfordringer ved 

implementering og praktiske udfordringer, som revisorer oplever nu. 

 

1.2.1.4. Hvordan vurderer tilsynet revisionsbevis indhentet ved brug af dataanalyse? 

I dette område søges en forklaring på, hvordan tilsynsmyndighederne vurderer revisionsbevis indhentet 

ved brug af dataanalyse. Tilsynsmyndighederne udfører kontrol på om, hvorvidt revisionshuse 

overholder de internationale standarder og øvrig lokal lovgivning. Den sparsomme omtale af 

dataanalyse i revisionsstandarderne sætter gang i overvejelse om, hvordan tilsynsmyndighederne tager 

stilling til forholdet. 
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1.3 Afgrænsning 

Denne afhandling forsøger alene at behandle dataanalyse ud fra et revisionsstandardsperspektiv og der 

er således en række forhold, som er udeladt fra undersøgelsen. Med revisionsstandarder henvises der i 

afhandlingen til International Standards on Auditing (ISA). afhandlingen er designet til at omfatte 

revisionsprocessen i forbindelse med revision af et årsregnskab. Dataanalyse ved udarbejdelse af 

årsregnskab, som indeholder revisors øvrige erklæringer (udvidet gennemgang, review eller 

regnskabsopstilling), er derfor ikke omfattet af denne afhandling. 

Nedenfor er identificerede emner, som kunne have været interessante at undersøge nærmere, men som 

falder udenfor omfanget af denne afhandling. 

Revisors erklæringer 
I forbindelse med undersøgelsen kunne det være relevant at undersøge, hvordan de nye 

revisionsteknikker kommer til at påvirke revisionsbranchen i forhold til erklæringer. Dette såvel 

ændringer til nuværende erklæringer som helt nye erklæringer fra revisor. 

Revisors kompetencer 

De nye værktøjer, som giver mulighed for at benytte avanceret dataanalyse, stiller en række nye krav 

til revisors kompetencer. En undersøgelse af hvilke kompetencer som revisor skulle eller burde have 

for at benytte dataanalyseværktøjer effektivt og korrekt, kunne have været relevant. 

Forskel i forventninger fra markedet og revisor 
Der kan fremkomme en forskel i forventninger mellem, hvad markedet og andre interessenter forventer 

fra dataanalyse ved revision, og hvad revisor forventer. Dette kan både være i forhold til det arbejde, 

der kan udføres på baggrund af data, som revisor har adgang til eller en forventning om en lavere pris 

som følge af de mere automatiserede handlinger. Det kunne være relevant at undersøge, hvilke 

forventninger der er i markedet til de nye revisionsteknikker og sammenholde med revisorernes 

forventninger. 

Forskellige ERP-miljøer og datatyper 

Dataanalyseværktøjer er afhængige af en række forhold, som løbende kan give revisor udfordringer. 

Denne afhandling vil ikke behandle praktikken i metoder til udtræk, formatering og systembehandling 

af data. Ligeledes bliver selskabers benyttelse af forskellige ERP-systemer heller ikke behandlet i 

dybden da dette ikke menes at være relevant i forhold til revisionsstandarderne eller den øvrige 

regulering, som revisor er underlagt. 

Anden lovgivning 
Mere avancerede typer af dataanalyseværktøjer kan give udfordringer i relation til lokal og international 

lovgivning. Som eksempel kan nævnes GDPR regulering hvis, Big Data bliver relevant som 

datagrundlag ved benyttelse af et datanalyseværktøj. Denne afhandling afgrænser sig fra at behandle 

sådanne problemstillinger. 
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Typer af revisionsstandarder 

Denne afhandling retter sig mod revisioner, der udføres efter de internationale revisionsstandarder 

(ISA). De resterende revisionsstandarder, som blandt andet de amerikanske, er derfor ikke en del af 

denne afhandling. 
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2. Videnskabsteori og metode 

I dette kapitel argumenterer vi for det videnskabsteoretiske ståsted og metode valgt i afhandlingen. 

Kapitlet danner rammerne for, hvordan vi forholder os til den viden, vi generer i processen, hvordan 

vores forskning bliver foretaget og dets kvalitet. Vi anser vores videnskabsteoretiske ramme som et 

redskab, der anvendes til at planlægge vores forskning. Kapitlet begynder med at se på paradigmevalg, 

forskningsmetode, forskningsdesign og ved slutningen ser vi på vores dataindhentningsmetode og 

analyse af det. Det er illustreret nedenfor: 

 

 

2.1. Videnskabsteori 

Videnskabsteori hjælper os som forskere at finde nogle guidelines, at arbejde ud fra. Disse guidelines 

betegnes som paradigmer. Definitionen af paradigmer varierer fra forfatter til forfatter og i denne 

afhandling, vil der blive taget udgangspunkt i Egon G. Guba’s definition af paradigmer: ”… a basic set 

of beliefs that guides action, whether of everyday garden variety or action taken in connection with a 

disciplined inquiry. ” (Heldbjerg, 2006, s 28; citat. Guba 1990, s. 16). Dette forstås som, at vi har nogle 

basale sæt af værdier, som bevidst og ubevidst påvirker os i vores hverdag, samt i vores videnskabelige 

arbejde. 

Denne afhandling er baseret på kritisk realisme paradigme, og her antages at virkelighed og 

årsagssammenhæng er relateret til dybere strukturer, som ikke kan observeres direkte (Fuglsang, Olsen 

Videnskabsteori & Metode

Paradigme

Kritisk realisme

Forskningsmetode

Induktion & 
abduktion

Forskningsdesign

Kvalitativ

Figur 1 – Metodeoversigt 

Kilde: Egen tilvirkning 
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og Rasborg, 2014). Vi vil i denne afhandling finde årsagssammenhængene mellem de underliggende 

mekanismer og de observerede elementer. Vores paradigmevalg uddybes ved hjælp af dets ontologiske 

ståsted, epistemologiske opfattelse og metodologiske fremgang (Heldbjerg, 2011, s. 16).  

• Ontologi: “What is the nature of the “knowable”? or, what is the nature of “reality”? 

• Epistemologi: “What is the nature of the relationship between the knower (the inquirer) and 

the known (or knowable)?” 

• Metodologi: “How should inquirer go about finding out knowledge?”  

 

2.1.1. Ontologi 
Ontologi er læren, om hvordan virkeligheden anskues, hvordan erkendelse opnås og, hvad viden er for 

en størrelse (Heldbjerg, 2011). Det ontologiske ståsted af kritisk realisme er, at samfundet er et 

komplekst system, som altid er under forandring (Jespersen, 2013).     

I kritisk realisme kan virkeligheden stratificeres i tre ontologiske domæner; det virkelige, det faktiske 

og det empiriske. Det empiriske domæne indeholder erfaringer og observationer, med andre ord vores 

data. Det faktiske domæne indeholder trends og begivenheder, som eksisterer uanset om de kan eller 

kan ikke observeres. Det virkelige domæne indeholder strukturer og mekanismer, som ikke direkte kan 

observeres, men understøtter og forårsager de begivenheder og trends, der er en del af det faktiske 

domæne (Jespersen, 2013). 

 

 

Figur 2 - Ontologiske domæner  

Kilde: Egen tilvirkning 

Det 
empiriske

•Brugen af 
dataanalyse, samt 
opdatering af ISA'erne

Det 
faktiske

•Industri fokus på 
dataanalyse

•Akademisk fokus på 
dataanalyse 

Det 
virkelige

•Magtbalancen mellem 
trendsættere, 
tilsynsmyndighederne, 
akademikerne og 
revisorerne
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Ved figuren kan vi se denne afhandlings ontologiske domæner, og hvordan de er fordelt i flere lag. 

Brugen af dataanalyse og opdatering af ISA’erne er en observerbar lag og er relateret til dybere 

strukturer (magtbalance mellem trendsættere, tilsynsmyndighederne, akademikerne og revisorerne), 

som ikke kan observeres direkte.  

 

2.1.2. Epistemologi  

Epistemologi omhandler forholdet mellem undersøgeren og det undersøgte (Heldbjerg, 2011), dvs. det 

epistemologiske ser på, hvordan individerne opfatter virkeligheden ud fra de stimuli, som man bliver 

påvirket af. I kritisk realisme paradigme erkender man, at der findes en vis usikkerhed ved strukturer 

og mekanismer, dvs. at selvom der findes strukturer og mekanismer, som vi kan forklare og afdække, 

kan disse forklaringer aldrig være definitive. Usikkerheden stammer af, at samfundet, ifølge den kritiske 

realisme er under konstant forandring og den sociale verden er foranderlig, hvilket ikke altid er 

observerbart. Usikkerheden er en vigtig del af den kritiske realisme, da enhver analyse betragtes som 

kontekstafhængig. Dette betyder, at teori kan sige noget om verden på et bestemt tidspunkt, men det 

kan aldrig siges at være gyldigt for evigt. For at finde frem til de underliggende elementer, er kritiske 

realisme subjektivister i det omfang, at personlige værdier afspejles i den undersøgte problemstilling, 

og derved vil viden være individ-, tid- og historisk afhængig (Jespersen, 2013). Kritisk realisme er 

derfor en tilgang, der opnår sandheden, men erkender, at sandheden bærer præg af delvis subjektivitet, 

hvilket også er begrænsninger af kritisk realisme. Vores resultater vil derfor være påvirket af vores 

subjektivitet, tid og kontekst. Vi erkender at der er risiko for, at de opnåede resultater og konklusioner 

ikke afslører alle de relevante årsagssammenhænge.    

 

2.2. Forskningsmetode 

Forskningsmetode og paradigmevalg skal kunne afspejles i hinanden. Ud fra de 4 tilgange: deduktiv, 

induktiv, retroduktiv, og abduktiv, har vi valgt både induktion og abduktion som metode for at kunne 

besvare problemformuleringen og de underliggende undersøgelsesspørgsmål bedst muligt. Induktion 

handler om at generalisere sig frem til kausalitet eller teori/hypotese ud fra observationer, og abduktion 

er en cirkulær proces, hvor en udlægning af sammenhænge og en opbygning af en begrundelse ud fra 

forskellige observations leder til en forklaring ved at drage sammenhænge i den specifikke sag 

(Fuglsang, 2013). Inddragelse af elementer fra den induktive metode sker ved afhandlingens 

undersøgelse, hvor muligheder og udfordringer ved implementering af dataanalyse analyseres. Dette er 

også grunden til den aktuelle debat om, hvorvidt ISA’erne skal opdateres og omfanget af opdateringen. 

Inddragelse af elementer fra den abduktive metode (Fuglsang, 2013) sker ved, at projektet er baseret på 

en række interviews og observationer som henleder til en konklusion.  
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2.3. Metode 

Vores afhandling bygger på kritisk realisme, som videnskabsteoretisk orientering og vores metodevalg 

skal være i overensstemmelse med det. Metode hjælper på at skabe en rød tråd igennem hele 

afhandlingen, ved at skabe sammenhæng mellem problemformuleringen, videnskabsteori og 

forskningsmetode. Den røde tråd vil resultere i, at vi kan nå frem til valide og signifikante konklusioner 

i vores forskning. Vi har valgt at benytte kvalitative forskningsinterviews i denne afhandling. Valget er 

baseret på kritisk realismes betoning af, at viden er en social konstruktion og interviews udgør en 

grundlæggende metode for at tilegne sig forståelse for interviewpersoners holdning til og oplevelse af 

en given situation, produkt eller problem (Jespersen, 2013). Der vil systematisk blive indhentet 

oplysninger om interviewpersoners forståelse af omverdenen, med henblik på at fortolke betydningen 

af de beskrevne fænomener, gennem spørgsmål fra intervieweren. Resten af afsnittet vil skitser arten af 

vores data og indsamlingsmetoden.   

 

2.3.1. Data 

Data forekommer i 2 former, primære data og sekundære data. Primære data består af data som man 

selv indsamler og bearbejder, mens sekundære data er data som er indsamlet og bearbejdet af andre. 

Primære data kan tilegnes ved f.eks. udsendelse af spørgeskemaer, afholdelse af interviews eller 

observationer.   

 

2.3.1.1.  Primære data 

Primære data indhentes i denne undersøgelse fra kvalitative interviews, som vi selv har foretaget. Denne 

afhandling er udforskende og forklarende i sin natur, hvorfor en tilfældig udvælgelse af 

interviewpersoner ikke er nødvendig. Vi udvælger selv vores interviewpersoner, og det ”perfekte” antal 

interviewpersoner er betinget af undersøgelsens formål. Det er derfor forskerens opgave at bedømme, 

hvor mange interviews, der er skal afholdes for at tilegne sig den nødvendige viden til besvarelse 

problemformuleringen. Det vil sige, at det ”perfekte” antal interviewpersoner er når forskeren har 

opnået mætningspunktet for ny viden og derfor har kvalitet større betydning end kvantitet. Et for stort 

antal interviewpersoner kan vanskeliggøre forskerens dybdegående analyse, mens for få 

interviewpersoner kan resultere i et utilstrækkeligt empirigrundlag. Det er således vores opgave, som 

forskere, at afgøre, hvornår mætningspunktet for ny viden er nået og derigennem finde frem til at det 

”perfekte” antal interviewpersoner. Vi har på forhånd besluttet at koncentrere os om et mindre antal 

interviewpersoner. På denne måde vil kunne gå i dybden med interviewets udsagn og den efterfølgende 

analyse. Vi har udvalgt vores interviewpersoner med henblik på at en bred forståelse for udfordringerne 

dataanalyse medfører. De består af Erhvervsstyrelsen, som repræsenterer retsvæsenet, revisorerne som 
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repræsenterer den udøvende rolle og akademikerne som har en rolle indenfor dagsordenen for 

standardsætning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsagn fra vores interviewpersoner er deres 

individuelle og personlige holdninger og ikke officielle udsagn fra de forskellige organisationer de er 

en del af. Oversigt over valgte interviewpersoner kan ses nedenfor: 

 

Martin Samuelsen - Kvalitetsstyring 

Martin Samuelsen er en statsautoriseret revisor med baggrund fra KPMG, Ernst & Young, Mazars og 

Erhvervsstyrelsen, hvor han var tilsynschef for revisortilsynet. Han var også en del af CEAOB 

(Commitee of European Auditing Oversight Bodies) og IFIAR (International Forum of Independent 

Audit Regulators), hvor han var den danske repræsentant af Erhvervsstyrelsen. I dag er Martin 

Samuelsen ekstern lektor ved CSB (Copenhagen Business School) for revision og regnskabsvæsen, 

samt CEO af Inspicio, som udøver rådgivning for revisionskvalitet- og kvalitetsstyring (Inspicio, 2019).     

 

Christian Lehmann Nielsen – Audit innovation (Deloitte) 

Christian Nielsen arbejder i Deloitte som statsautoriseret revisor, hvor han er den daglige leder af Audit 

Innovation-gruppen i Deloitte. Audit Innovation-gruppen har fokus på nye teknologier og digitalisering, 

hvor de arbejder med at udvikle og forbedre ydelser og interne processer, der kan gavne revisorer og 

deres kunder. Christian Nielsen er også Deloitte Danmarks repræsentant i Deloittes innovationsnetværk, 

både i Nordic og North West Europe (Deloitte, 2019). 

 

Jon Beck – Statsautoriseret revisor & partner (KPMG) 

Jon Beck er en statsautoriseret revisor og partner i KPMG, hvor han har været siden 1995. Han er leder 

for KPMG’s afdeling for professionel praksis, hvor de har ansvaret for revisionsmetodologi og 

værktøjer, dataanalyse, it-attester og amerikansk regnskab og rapportering. Jon Beck samtidig medlem 

af FSR, deres tekniske revisionsudvalg og har været en del af udviklingen af danske revisions- og bevis 

standarder (KPMG, 2019).  

 

Miklos Vasarhelyi – Professor og forsker 

Miklos Vasarhelyi er professor indenfor, regnskabs informationssystemer og er direktør for Rutgers 

Accounting Research Center (RARC) samt CarLab ved Rutgers universitet i New Jersey, USA. Miklos 

Vasarhelyi begyndte med at får en Ph.d. i Management Information Systems og igennem tiden har han 

udgivet mere end 200 journalartikler, 20 bøger og rettet over 40 Ph.d.-afhandlinger. Miklos Vasarhelyi 

er også leder for RADAR-projektet (Rutgers AICPA Data Analytics Research Initiative), hvor de prøver 

på at lave dataanalyse regler og standard guide for revisorer (Rutgers, 2019).     
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Thomas Riise Johansen - Professor  

Thomas Johansen er professor indenfor regnskab ved CBS (Copenhagen Business School), hvor han 

fik også sin Ph.d. i regnskab i 2005, før 2005 arbejdede han for Ernst & Young i 9 år. Thomas Johansens 

forskning omhandler revision, oplysninger i årsrapporter og corporate governance, og han har skrevet 

forskningsartikler, faglige artikler og bøger på disse områder. Hans nuværende og tidligere 

forskningsprojekter omhandlede (CBS, 2019): 

- Indflydelsen af bestyrelsesnetværk på revisorvalg 

- Oplysninger i årsrapporten: værdi og barrierer for udvikling,  

- Præstationsvurderinger i revisionsvirksomheder: design, betydning og konsekvenser 

- "Public oversight" strukturer og tilsyn med revisorer 

- Design og betydning af informationssystemer for CSR/bæredygtighedsrapportering 

- Ikke-finansiel rapportering og "accountability" fra et medarbejderperspektiv. 

 

 

Troels Toft Sørensen & Allan Vestergaard – Kvalitetskontrol ved Erhvervsstyrelsen 

Troels Sørensen arbejder i Erhvervsstyrelsen som chefkonsulent. Her sidder han med kvalitetskontrol 

af revisionsvirksomheder og revisorer, fortrinsvis med PIE virksomheder, hvor tilsynet selv udfører 

kontrollen. Troels har en baggrund som cand.merc.fir og cand.merc.aud og har været i styrelsen i 3,5 

år, hvor han er startet efter at have været praktiserende revisor i KPMG og EY. Troels har med sin 

indsigt i både praktisk revision og tilsyn med revisorer en indsigt i branchen, der gør ham relevant i 

forhold til denne afhandling. Allan Vestergaard er specialkonsulent hos erhvervsstyrrelsen og arbejder 

sammen med Troels. Allan har været ved tilsynet siden 2004 og har med sine mange års erfaring god 

indsigt i, hvordan tilsynet håndterer nye teknologier, samt en god indsigt i revisionsbranchen og den 

regulering som den er pålagt. 

 

 

Vibeke Sylvest – FSR 

Vibeke Sylvest er ansat i Branche organisationen FSR, hvor hun har ansvaret for kvalitetsområdet. Her 

har hun siddet med blandt andet optimale rammevilkår for fremtidens organisation og har blandt andet 

deltaget i undersøge på om der er sammenstød mellem digitalisering/ny teknologi og gældende regler. 

Med gældende regler er det både lovgivning hhv. nationalt og EU-lovgivning samt regelsæt som ligger 

ud over lovgivningen herunder revisionsstandarderne. Forinden har Vibeke arbejdet på 

revisionsområdet i 13 år. Hun har arbejdet 11 år i erhvervsstyrelsen, hvor hun har siddet med 

kvalitetskontrol de første 5-6 år og var med til at bygge det op. Herefter har hun arbejdet med 

revisorloven, som delegationsleder ved forhandlingerne af det ændrede direktiv og den nye forordning 

i 2014.  
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2.3.1.2.  Sekundære data 

Vores sekundær data består af internationale revisionsstandarder og en række relevante faglige artikler 

og forskningsartikler, som omhandler dataanalyse, samt faglige rapporter og udgivelser. Vi har valgt at 

benytte denne litteratur for at belyse den nuværende situation med dataanalyse, og finde muligheder og 

udfordringer som forskere, revisorer, institutter og virksomheder møder når de arbejder med 

dataanalyse. Der er allerede lavet store undersøgelser fra anerkendte institutioner på området og 

sekundære data er derfor tilgængelige og troværdige. Vores sekundære data vil også være med til at 

styrke troværdigheden de udsagn, som vi vil komme frem til igennem vores analyser. 

2.4. Interviews 

Vores primære data af personlige interviews med de ovenfor nævnte personer. Ved kvalitative metoder 

har man overordnet 3 typer af interviews (Justensen, 2010). 

- Ustrukturerede interview 

- Semistrukturerede interview  

- Strukturerede interview  

For denne afhandling, som er eksplorativ, vil de to første typer af interview særligt være relevant. Det 

ustrukturerede interview er kendetegnet ved, at interviewspørgsmål, deres præcise karakter og 

rækkefølge ikke er planlagt på forhånd. Interviewpersonen får lov og mulighed for at styre interviewets 

retning, indhold og resultat (Justensen, 2010). Derimod er det semistrukturerede interview kendetegnet 

ved, at der udarbejdes en række spørgsmål før interviewet fordi man har et vist kendskab til emnet, 

mens der også ledes efter nye synsvinkler og information som kan forekomme uventet fra 

interviewpersonens side. Til indsamling af empiri benytter vi begge interviewformer, ustrukturerede 

interview og semistrukturerede interview, dette gøres for at kunne besvare vores problemformulering 

bedst muligt. Efter alle interviews er gennemgået og analyseret sammenfattes en oversigt over citater 

og referencer til udtalelser, som de hver især skal godkende. De skal godkende og bekræfte deres 

udsagn, for at undgå misforståelser og for at sikre ikke at misrepræsentere dem.   

2.5. Kildekritik 
Det blev nævnt i afsnit 2.3.1, at vores primære data indsamles ved interviews med en række 

interviewpersoner. Disse interviewpersoner er valgt omhyggeligt og med eftertanke hvor de enten 

skulle have den rette erfaring indenfor den rette felt eller minimum være statsautoriseret revisor. Vores 

kriterier for udvælgelse af interviewpersoner er fastsat da vi vurderer at de har de bedste forudsætninger 

til at svare og den største viden indenfor området. Det er revisorerne fra Big 4, Erhvervsstyrelsen, 

brancheorganisationer og forskere indenfor området, som vurderes at have størst indsigt i 

udfordringerne ved anvendelse af dataanalyse i revisionsprocessen. Samtidig er det også dem, som har 

de bedste forudsætninger for at kunne vurdere muligheder og udfordringer med dataanalyse i nutiden 



 17 

og fremtiden. Vi er opmærksomme på muligheden for underliggende agendaer fra de enkelte 

interviewpersoner og forholder os igennem afhandlingen kritisk til udtalelser fra disse. 

Herudover kigger vi på forskningens kvalitet og vi ved fra litteraturen, at der er begrænsninger i kritisk 

realisme. Det er erkendt ved kritisk realismeperspektivet, at den opnåede viden er aldrig definitiv og er 

betinget af underliggende elementer af strukturer og mekanismer. Disse faktorer kan påvirke vores 

indsamlede empiri, men vi vil forsøge at holde os til empirien og ikke andet. (Jespersen, 2014).   

Det sekundær data bestå af internationale revisionsstandarder, faglitteratur, faglige rapporter og 

forskningsartikler. De internationale revisionsstandarder er retningslinjer for revisorer på er globalt plan 

og anerkendt af alle, hvilket giver dette data en god validitet. Faglitteratur, faglige rapporter og 

forskningsartikler indsamles med en kildekritisk tilgang, hvor vi fokuserer på pålideligheden og 

relevans for vores emne.   

 

2.6. Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe består af (Ikke udtømmende): 

• Revisorer 

• Studerende (Cand.merc.aud. eller lignende) 

• Akademikere 

• Tilsynsmyndigheder 

Som læser af afhandlingen er det forudsat at der er et grundlæggende kendskab til revision efter de 

internationale revisionsstandarder (ISA). De overordnede mål og definitioner vil blive gennemgået i 

afhandlingen, men der vil ikke blive foretaget en dybdegående gennemgang af revision og 

revisionsstandarder. 
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2.7. Opgavestruktur 
Denne afhandling er delt op i kapitler der indeholder først en indledende begrebsafklaring med 

definition af dataanalyse og overordnet introduktion til revision efter revisionsstandarderne. Herefter 

indeholder afhandlingen en todelt analytisk sektion som først gennemgår omtalen af dataanalyse i 

revisionsstandarderne og den nuværende benyttelse. Derefter identificeres udfordringer med 

dataanalyse i relation til revisionsstandarderne, teoretisk og praktisk samt erhvervsstyrelsens 

holdninger til dataanalyse. 

 

  

Kapitel 8 - Konklusion

Kapitel 9 - Perspektivering

Kapitel 6 - Udfordringer ved 

imlementering af 

dataanalyse

Teoretiske udfordringer 

identificeret af IAASB

Praktiske udfordringer 

identificeret af respondenter
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Omtale i 
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Applikationsmuligheder i 
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benyttelse af dataanalyse

Udviklingen i 

dataanalyseværktøjer
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standardsætterne
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Introduktion til dataanalyse 

Dette afsnit giver en introduktion til dataanalyse og den generelle definition, som der arbejdes med. 
Der findes yderligere forklaringer på hvorfor der så stort et fokus på dataanalyse og hvad der driver 
udviklingen. 

 

 

 
 

 

  

”Dataanalyse har man lavet det sidste 20-30-40 år, det er ikke noget nyt sådan helt grundlæggende. Man har altid 

haft noget data som man har analyseret, det har man altid gjort.”  

 

Beck (2019, 1:50) 
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3. Introduktion til dataanalyse 

I dette afsnit vil begrebet dataanalyse blive afdækket for at få den nødvendige underliggende forståelse 

for applikationsmulighederne ved en revision. Afsnittet er medtaget for at undersøge det teoretiske 

begreb dataanalyse, og hvordan begrebet bliver opfattet og fortolket i revisionspraksis. 

Interviewpersoner medtaget i afhandlingen hjælper med at give et bredt billede af den forståelse som 

den teoretiske udvikler har, den udførende revisor har, og det målende tilsyn samt standardsætter har. 

Forholdet er særdeles relevant i relation til de udfordringer, som kan opstå ved implementering af 

dataanalyse i revision af finansielle regnskaber, da både udvikling, det praktiske og standarderne skal 

hænge sammen. 

3.1. Hvad er dataanalyse 
Det virker måske simpelt at dataanalyse er en analyse af data, men ved revision er analytiske handlinger 

forskellige af type og karakter, hvorfor en dybere analyse af begrebet er nødvendig inden afhandlingen 

fortsættes.  

For at have en helt grundlæggende overvejelse af hvad dataanalyse er, definerer det amerikanske institut 

for certificerede revisorer (AICPA) dataanalyse ved revision som:  

”Audit data analytics (ADA) is the science and art of discovering and analyzing patterns, identifying 

anomalies, and extracting other useful information in data underlying or related to the subject matter 

of an audit through analysis, modeling, and visualization for the purpose of planning or performing the 

audit” – (AICPA, 2015. s. 93) 

IAASB henviser hertil og arbejder med samme definition på dataanalyse. I definitionen henvises der til 

specifikke trin i revisionsprocessen, planlægning og udførelse, som vil blive omtalt senere i denne 

afhandling. 

Definitionen fra AICPA og IAASB giver et meget bredt indtryk af dataanalyse som et værktøj i revision 

og er lidt bredere end, den definition som interviewpersonerne til denne afhandling giver. Af disse blev 

der fremlagt en noget mere specifik definition, som i højere grad virkede dannet af interviewpersonernes 

individuelle forståelse for, hvad der driver udviklingen af området. 

”Dataanalyse handler om at indhente en lang række og store mængder af data information og på 

baggrund af det analyserer vi så det data vi har modtaget. Dette kan både være data modtaget fra en 

kunde eller andet steds fra.”   

(Samuelsen, 2019. 20.35) 

Den tydelige forskel fra definitionen af dataanalyse fra AICPA er, at der her alene bliver defineret 

henledt på at løse problemstillinger med større mængder af data. Det er gengående i 

interviewpersonernes definitioner på dataanalyse at denne indeholder omtale af store datamængder.  
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Dette understøtter, at den helt store driver for dataanalyse er den betydeligt større datamængde, som er 

til rådighed.  

Thomas Riise anfører ligeledes mængden af data i sin definition på dataanalyse og beskriver det som 

”Det er, hvor man analyserer et større datasæt, på den ene eller anden måde… Det handler om at koble 

de her forskellige ting på. Man kan dels kigge … Eksplorativt, efter mønstre, bedre forståelse af en eller 

andet større datamængde eller der kan kigges på afvigelser i forhold til en forventning…” (Riise, 2019. 

1.17) 

Udover omtalen af datamængden minder Thomas Riises definition meget om AICPA’s definition på 

dataanalyse. Riise omtaler indirekte applikationen af dataanalyse i revisionsprocessen. Her kan den 

eksplorative undersøgelse benyttes i planlægningen til en forståelse af virksomheden forud for en 

risikovurdering. Afvigelser i forhold til en forventning kan i stedet finde applikation ved udførelse af 

revisionen. Revisionsprocessen vil blive behandlet senere i denne afhandling og give nærmere indsigt 

i, hvad der menes hermed. 

Christian Lehmann Nielsen som sidder med udviklingen af dataanalyse, beskriver i højere grad, 

hvordan dataanalyse benyttes hos Deloitte, frem for at komme med en egentlig definition på, hvad 

dataanalyse er. Eftersom Nielsen specifikt arbejder med at finde applikationsmuligheder for de 

værktøjer der udvikles, er det ikke overraskende at der bliver svaret meget konkret på, hvad dataanalyse 

kan. Ved interview spurgte vi ind til en definition på dataanalyse og fik følgende svar: 

”For mig er dataanalyse en disciplin, som i høj grad hæver kvaliteten af vores arbejde. Det gør at vi 

bliver langt mere effektive og det gør, at vi kan give langt mere indsigt i den rådgivning vi kan give 

vores kunder på toppen af vores revision.”   

(Nielsen, 2019. 4.46)  

I relation til selve spørgsmålet om definitionen af dataanalyse forklarer Nielsen yderligere, at 

dataanalyse hjælper Deloitte med at skræddersy løsninger til deres kunder og bruge data strategisk hele 

vejen igennem revisionen. Dermed må det udledes, at planlægningen er det område, hvor Deloitte ser 

den primære applikation for dataanalyse. 

Beck (2019) omtaler, at dataanalyse er det samme, som det altid har været, og som revisorer har benyttet 

i mange år. Her beskrives i stedet, at det ikke er definitionen, der har ændret sig, men omfanget af de 

opgaver, som kan udføres med brug af dataanalyse. Vi må derfor antage at der arbejdes med den mest 

grundlæggende definition af dataanalyse; ”Analyse af data”. Beck kommer ligesom de øvrige 

respondenter også ind på datamængden, som en driver for moderne dataanalyse. 
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”Datamængden er betydeligt større, virksomheder registrerer betydeligt mere data, forskellige typer 

af data…”  

(Beck, 2019. 2.26) 

 

3.2. Hvorfor det store fokus på dataanalyse? 
Dataanalyse er ikke et nyt koncept. Hvis den grundlæggende definition på dataanalyse ovenfor 

iagttages, kan det konkluderes at det er noget som længe har været en del af revision. Inden 

introduktionen af computere blev der foretaget manuelle analyser af f.eks. regnskaber, 

sammenligningstal, råbalancer mv.  

”Dataanalyse har man lavet det sidste 20-30-40 år, det er ikke noget nyt sådan helt grundlæggende. 

Man har altid haft noget data som man har analyseret, det har man altid gjort.”   

(Beck, 2019. 1.50) 

Dataanalyse er interessant i relation til de meget store datamængder, der danner grundlag for 

virksomhedens transaktioner, som det ellers kan være svært at få en forståelse for. Beck (2019) 

inddrager et eksempel herpå, hvor man har en liste af alle salgstransaktioner, som bliver gennemgået 

for fejl og mærkelige transaktioner. Dette kan give revisor en forståelse for om transaktionerne kører 

som forventet, og dermed en dybere forståelse for virksomheden. I et konkret eksempel nævner Beck 

ydermere at det hjalp revisor med at identificere en hel salgsaktivitet, som de ikke ellers var klar over 

indgik, som en del af forretningsgrundlaget. 

Af ovenstående kan udledes at en driver for dataanalyse er fokuseret på den effektivitet, det omfang og 

det indblik de automatiserede værktøjer kan tilbyde. Der er derfor ikke tale om helt nye 

revisionsmetoder, men derimod nærmere en forbedring og effektivisering af eksisterende 

revisionshandlinger. Samuelsen (2019) omtaler, at som det er nu vil benyttelsen af dataanalyse for at 

tilvejebringe revisionsbevis afhænge meget af det konkrete område og risikovurdering. Dette skyldes 

nogle generelle principper ved revision, der går på, at man aldrig alene kan forlade sig på analytisk 

revision, hvis der er tale om en post, der er væsentligt og risikofyldt, som ikke i øvrigt er understøttet 

af kontrolrevision. Det er en form for erstatning af substansanalytisk revision, og skal behandles som 

dette. Implicit heraf kan udledes, at for så vidt muligheden er der for at benytte dataanalyse som 

testmetode ved revision af interne kontroller og substansanalytiske revisionshandlinger for et givent 

område vil det, selv om der er tale om et væsentligt og risikofyldt område, være muligt at indhente hele 

revisionsbeviset ved benyttelse af dataanalyse.  

I forlængelse af omtalen af effektivitet fortæller Nielsen (2019):  

”Man ser nogle muligheder for, at hvis nu man for alle sine kunders data ud for nogle givne områder 

eller for hele bogholderiet? Kan vi så ikke bruge de data til at skræddersy vores revision i højere grad 
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end vi har gjort tidligere. Bruge data strategisk i vores risikovurdering, til at finde ud af, hvor er der 

områder af virksomheden som har højere risici, hvor er der områder, som ser fuldstændigt normalt ud 

og derved kan graduere risikobilledet og den indsats vi gør revisionsmæssigt”   

Nielsen (2019, 3.30) 

Som omtalt her vil benyttelsen af dataanalyse gøre det muligt i højere grad at rette sin revision mod de 

områder, hvor der er en risiko for væsentlig fejlinformation. Dette kan forbedre både effektiviteten og 

kvaliteten af en revision, hvorfor revisionshusene ser en stor gevinst ved yderligere udvikling på 

området. 

For at undersøge, hvad der driver udviklingen af dataanalyse i dag, og hvordan det bidrager til revision, 

har vi valgt at kigge på nye teknologier, data og rutiner. 

 

3.2.1. Teknologi 

Teknologien fylder mere i revision end nogensinde før. Med teknologi er der både de ERP-miljøer som 

virksomhederne der bliver revideret har, men også den teknologi revisor bruger ved revision af disse 

virksomheder. Udviklingen af teknologi har åbnet helt nye muligheder og udviklingen af teknologiske 

værktøjer er nået langt og tilbyder nu et effektivt alternativ til mange manuelle handlinger.  

Teknologien har udviklet sig hurtigt og særligt gjort det muligt for revisor at indsamle, analysere og 

bearbejde data langt mere effektivt. Ud over selve analysen af data har teknologien også givet helt nye 

muligheder for visualisering af data, som gør det nemmere at forstå analyserne uden at være ekspert i 

data og statistik. 

”Der er kommet en ny række værktøjer, der gør det meget nemmere at bearbejde data, at arbejde med 

data og i høj grad at visualisere data”   

(Nielsen, 2019. 3.15) 

Visualiseringen gør det også nemmere for revisorer at dokumentere deres arbejde, da det kan give et 

klart objektivt grundlag at konkludere på. 

Dataanalyse i forbindelse med revision går under mange navne i både industrien og litteraturen. I 

revisionsstandarderne nævnes det i standarderne 315, 330 og 550 i det supplerende og forklarende 

materiale som IT-baserede revisionsteknikker eller på engelsk ”Computer Assisted Audit Techniques” 

(CAATs). IAASB omtaler disse procedurer som følgende.  

“Applications of auditing procedures using the computer as an audit tool (also known as CAATs)” 

(IAASB 2018, s. 16) 
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Nuværende IT-baserede revisionsteknikker kommer i form af kraftfulde softwareværktøjer, som 

medfører nye måder at analysere og behandle revisionsrelevante data med henblik på at opnå 

revisionsbevis på kort tid. Samtidig vil softwareværktøjerne kunne give revisor et samlet billede af 

forretningsdriften og forståelse af virksomheden ved hjælp af visualisering af data (CFRR, 2017). Det 

vil også muliggøre at benytte sig af data til at finde uregelmæssigheder, som kræver nærmere 

undersøgelser og hermed styrke revisionsbeviset. IT-baserede revisionsteknikker begrænses ikke til et 

specifikt teknologi- eller softwareværktøj, og det må antages, at være derfor IAASB har benyttet denne 

brede definition. Nye teknologier og software udvikles konstant og med højere hastighed. (ibid.). 

Fremskridtene for brugen af IT-baserede revisionsteknikker på nuværende tidspunkt er nået til et punkt, 

hvor man er begyndt at gøre mere brug af visualisering og i nogle tilfælde også prædiktive analyser i 

revision og risikovurdering (Nielsen, 2019. 16.00). Man er gået fra kun at bruge Excel til at bruge mere 

komplekse softwareværktøjer som IDEA og Tableau til at visualisere og analysere data. Fokus har indtil 

videre været på historiske finansielle oplysninger, men teknologien giver muligheder for meget mere. 

ISA 720 handler om revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger, som både kan være finansielle 

og ikke-finansielle og specifikt nævner ISA ‘en, at revisoren skal læse og overveje andre oplysninger. 

Dette kunne til dels gøres med et softwareværktøj, som sammenligner afsnit i ledelsesberetningen med 

afsnit i lignende virksomheders ledelsesberetning. Softwareværktøjerne som benyttes i 

revisionsbranchen, er stadig relativt simple i forhold til andre brancher. Her benyttes også ikke-

finansielle oplysninger i høj grad til analyser. Et godt eksempel på det vil være, at man bruger 

demografiske- og vejrdata til at forudse kundernes adfærd (Cao, 2015. s. 3). Big Four er i gang med at 

udvikle forskellige revisionsværktøjer til at kunne bruge både finansielle og ikke-finansielle 

oplysninger, men de mangler stadig en del før det kan implementeres, og bruges i hverdagen af revisorer 

(FSR, 2018. s.66).      

3.2.2. Data 
Flere af interviewpersonerne i denne afhandling angiver data som en af de vigtigste årsager til 

fremskridt indenfor dataanalyse. Mængden og tilgængeligheden af data er stigende på grund af den 

øgende digitalisering i virksomhederne og de brugervenlige systemer, som gør det nemmere at indsamle 

data. Mængden af data synes særligt at være en stor driver og Attunity, som er et softwarefirma, der 

arbejder med håndtering af data i virksomheder, skriver at 90% af alt verdens data er blevet genereret 

de sidste to år alene. I interviews udført i relation til denne afhandling var blev den fundamentale 

betydelighed af data også omtalt. 

”This is a world of data, and everything is around data. Speculation and qualitative thinking have a 

limited role, you need to be able to pick up real relationships and understand your data to understand 

your world and to predict the world.”   

(Vasarhelyi, 2019. 5.00)   
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Ovenfor omtaler Vasarhelyi data som en ressource der kan beskrive og forstå verden. Dette understreger 

klart vigtigheden af et værktøj som dataanalyse. 

Et andet vigtigt aspekt er, at revisor kan få fat på, og forstå det data de modtager. For at revisorerne 

effektivt kan udføre visse typer af analyser, har de brug for at virksomheder overføre deres datasæt til 

revisorerne (IAASB, 2016. s. 11). Det er derfor nødvendigt og essentielt at revisorerne har en klar 

forståelse af det data de arbejder med, og at deres data er fuldstændigt, samt relevant for revisionen. Det 

kan give negative resultater og konsekvenser, hvis dataene er upålidelige, ikke vel kontrolleret og kilden 

er uforståelig (IAASB, 2016. s. 8).  

Dataanalyse har altid været baseret på finansielle og historiske data. De nye teknologier indenfor 

dataanalyse kan være med til at skabe en ændring hertil og mængden samt kompleksiteten af 

tilgængelige data er stigende. Big Data tager imidlertid kompleksiteten af data til det næste niveau. Big 

Data er et begreb, som udvikler sig løbende og beskriver store mængder af data, der kommer fra mange 

kilder, opdateres kontinuerligt, er under konstant forandring, indeholder finansielle og ikke-finansielle 

data, kvalitative og kvantitative data, samt strukturerede og ustrukturerede data (Cao, 2015. s. 423-424). 

Det vil åbne muligheden for at kunne lave realtids kontinuerlig bearbejdelse af data, hvilket kan henlede 

til at man kan lave reaktiv og prædiktiv revision (Bumgarner, 2015). Det er i skrivende stund dog for 

tidligt at tro at revisorerne og virksomheder er nået til et punkt, hvor Big Data er en betydelig del af 

deres arbejdsdag. 

Det fulde potentielle ved at indarbejde dataanalyse i revision er endnu ikke opnået og udforsket. Det 

nuværende fokus ved dataanalyse er stadig primært rettet mod historiske finansielle data, men 

teknologien og udviklingen indenfor data er så små ved at bane vejen for meget mere. 

3.2.3. Rutiner 
Gennem flere år har man udviklet brugen af dataanalyse indenfor revision. Det har resulteret i nogle 

procedurer og rutiner, hvorigennem dataanalyse bidrager til udførelse og effektivisering af revision.  

”Længere tilbage i tiden var virksomheder, som blev revideret mindre komplekse og en revision blev 

mere eller mindre foretaget ved en manuel gennemgang af alle bilag.”  

(Riise, 2019. 39.40) 

Udviklingen i virksomhederne og de transaktioner som ligger til grund for deres regnskaber, medførte 

imidlertid, at det ikke længere var muligt at vende samtlige bilag for en virksomhed. Nu er der i stedet 

tale om en mere risikobaseret revisionsmodel, som retter sig mod de områder som er identificerede som 

risikobetonede. Dataanalyse har åbnet en smule op for døren tilbage til en revision af alle transaktioner 

i virksomheden frem for at konkludere på baggrund af stikprøver, som hidtil har været alternativet. 

Dataanalyse og dets softwareværktøjer forbedrer revisionsprocessen, fordi de kan anvendes på større 

mængder af revisionsrelevant data, og samtidig kan det brugs på flere trin i revisionsprocessen (IAASB 
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DAWG, 2016). Den traditionelle måde at udføre revision, analytiske procedurer og rutiner på er 

langsom og dermed dyrere som følge af den manuelle proces. Ved hjælp af dataanalyse kan man 

overkomme mange udfordringer, som traditionelle revisionsmetoder giver, på en nem og enkelt måde. 

Dataanalyse finder anvendelse indenfor planlægning og risikofastsættelse, test af kontroller og 

substantive revisionshandlinger. (Ibid.) (ICAEW, 2016), kommer med nogle konkrete handlinger, som 

kan benyttes med brug af nye dataanalyseværktøjer. Her nævner de blandt andet følgende:   

- Trevejsmatch mellem eksempelvis ordrenummer, fakturanummer og forsendelsesnummer 

- Detaljeret omregning af afskrivninger på anlægsaktiver pr. post og gøre brug af nøjagtige 

datoer. 

- Gennemgribende beregning af omsætningshastigheder på varelager. 

- Funktionsadskillelsestest, hvor det kontrolleres om nogen har haft uhensigtsmæssige adgang til 

en del af systemet som de ikke burde 

Ovenstående kan virke som kendte procedure og rutiner, der har været en del af udførelse af revision 

længe. Forskellen ligger i at den nye teknologi indenfor dataanalyse muliggør at udføre dem i et langt 

større omfang. Traditionelt ville konklusionerne være baseret på en stikprøve. Dataanalyse åbner 

muligheden for at kunne omfatte 100 % og ikke kun en stikprøve af populationen, samtidig kan dette 

lade sig gøre på en omkostningseffektiv måde (ICAEW, 2016).   

 

3.3. Delkonklusion 

Dataanalyse i revision kan defineres som kunsten og videnskaben i, at opdage og analysere mønstre, 

identificere anomalier og udtrække brugbar information i underliggende data vedrørende det undersøgte 

forhold. Dette foretages rent praktisk gennem analyse, behandling og visualisering med henblik på at 

planlægge eller udføre en revision. 

Dataanalyse er i sig selv ikke et nyt koncept i relation til revision, men i en mere moderne fortolkning 

betragtes dataanalyse i højere grad som computerassisterede værktøjer der sikre et større omfang og en 

hurtigere udførsel af analyse på mere komplekse data. Dette kan hjælpe revisorer med at revidere en 

større del af det datagrundlag som regnskabet er baseret på og dermed give en bedre revisionskvalitet 

og et stærkere revisionsbevis. Den automatiske procesbehandling i computere skal samtidig tilsikre at 

dette sker hurtigere end traditionelle revisionshandlinger ville kunne udføre. 

Særligt de nye teknologier og den store datamængde driver udviklingen af dataanalyse indenfor 

revision. Potentielt kan dataanalyse medfører ændringer til revisorers rutiner og en større del af 

grundlaget for et regnskab kan revideres. 
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Dataanalyse & 
revisionsstandarderne 

Introduktion til revisionsstandarderne, som begrebsramme og en gennemgang af den revisionsproces 
som disse omfatter. Hertil følger en overordnet gennemgang af den nuværende omtale af dataanalyse i 
revisionsstandarderne og standardsætternes fokus herpå. 

 

 

 
 

 

  

”Innovation kræver mod til at prøve noget andet, turde arbejde lære af nogle ting, gøre nogle ting. Det er bare 

superkomplekst at gøre i en reguleret business, som ikke må begå fejl”  

 

Nielsen 2019, 13.13 
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4. Dataanalyse i de internationale standarder for revision (ISA) 
4.1. Introduktion til revision efter revisionsstandarderne 
Denne sektion vil kort beskrive det framework, som styrer udførslen af en revision. Sektionen er 

medtaget for at få en dybere forståelse for revisionsstandarderne, og hvordan de danner rammerne for 

en revision, samt hvilke udfordringer implementeringen af dataanalyse kan give. 

ISA standarderne er valgt i mere end 100 lande og udsted af IAASB, som er en uafhængig standard 

fastsættende enhed, Eilifsen, mfl. (2014). IAASB er supporteret af ”the International Federation of 

Accountants (IFAC), som har 173 medlemmer og tilknyttede enheder fordelt over 129 lande der 

repræsenterede 2,5 millioner revisorer.  

I forhold til flere andre standarder, eksempelvis de internationale regnskabsstandarder, er de 

internationale revisionsstandarder mindre konkrete og opbygget efter et principbaseret system, (Ibid.). 

Derudover er det alene nogle af de krav, der fremsættes i standarderne, som er ufravigelige.  I nye 

standarder er dette fremhævet i særskilt afsnit under overskriften ”Krav”, mens de i gamle standarder 

er markeret med fed skrift Johansen 2017: 62. Revisionsstandarderne er lavet som en risikobaseret 

revisionsmodel, og har hver især en fast opbygning, som indeholder følgende: Introduktion (Indledning 

og omfang), formålet med revisionsstandarden, definitioner og krav. Til sidst er der også indeholdt 

vejledning til benyttelse og andet forklarende materiale i form af relevante appendiks. Disse skal 

assistere revisorer i at udnytte standarden efter hensigten, og leve op til det overordnede mål for 

revisionen: 

” 

a) at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor 

er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender 

er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

 

b) at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA i 

overensstemmelse med revisors observationer.” 

(ISA 200, nr. 11). 

Den risikobaserede revisionsmetode efter ISA har været standarden i revisionsbranchen siden 1970, 

hvor der i højere grad var tale om en detaljeret revision af alle transaktioner og balancer. I dag udføres 

revision efter standarderne for at give sikkerhed for, at der ikke er væsentlige fejl i et regnskab. Sagt på 

en anden måde bliver revisioner planlagt og udført med henblik på, at reducere revisionsrisikoen til et 

acceptabelt lavt niveau for, at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet. (ISA 200, nr. 17) 
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”Væsentlighed” er et teoretisk begreb, og hvis ikke det er defineret i den benyttede regnskabsmæssige 

begrebsramme, skal revisor tage udgangspunkt i den helt generelle definition i ISA 320 nr. 2. Sudan 

mfl. (2012) Årsregnskabsloven indeholder ikke en definition på ”væsentlighed”, men i 

Årsregnskabsloven med kommentarer refereres der til definition i IFRS og fondsrådets notat om 

væsentlighed. I IFRS er definitionen af væsentlighed som følger: 

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på 

regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden 

afhænger af størrelsen på posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen 

eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en 

grænse snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at være 

nyttig.” (Ibid.) 

Denne definition minder i høj grad om den generelle definition i ISA 320 nr. 2. I og med at der arbejdes 

med et væsentlighedskriterium, er det muligt for revisor at acceptere fejl i regnskabet så længe, at det 

ikke vurderes, at ville påvirke regnskabsbrugers beslutninger. Fastsættelsen af dette 

væsentlighedsniveau er således i høj grad underlagt revisors professionelle dømmekraft i relation til, 

hvad der vurderes at være et rimeligt niveau for væsentlighed. I det forklarende materiale til ISA 320 

beskrives forskellige benchmarks, som kan overvejes at benytte til en beregning, af hvad et indikativt 

væsentlighedsniveau kan være. Disse beregninger er alene med til at supportere revisor i sin fastsættelse 

af væsentlighedsniveauet og ikke et facit.  

Indtil videre er der ingen manual som 100 % foreskriver, hvordan revisor skal agere i alle tænkelige 

situationer, eller hvordan revisor skal tage højde for alle tænkelige forskelle i revisionsopgaver, 

regnskaber, interne systemer/processer, virksomheder og omverdensforhold. Revisor er derfor nødt til 

at benytte sin professionelle dømmekraft for at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau 

som ISA 200 foreskriver. Her er professionel dømmekraft anvendelsen af den træning, viden og erfaring 

inden for revision, bogføring og etiske standarder, når der skal træffes informerede beslutninger om, 

hvilke handlinger der er passende til de forhold, der følger den enkelte revision. Efter 

revisionsstandarderne er revisionsrisikoen forklaret som følger: 

”Revisionsrisiko – risikoen for, at revisor udtrykker en upassende revisionskonklusion, når 

regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionsrisiko er en funktion af risiciene for 

væsentlig fejlinformation og opdagelsesrisikoen”  

ISA 200 nr. 13 c. 

Af ovenstående skal risikoen for væsentlig fejlinformation læses efter ISA 200 som bestående af 2 

komponenter.  
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i) Iboende risiko – den eksponering, som et revisionsmål vedrørende en gruppe af 

transaktioner, en balancepost eller en oplysning har for fejlinformation, der enten 

enkeltvis eller sammenlagt med anden fejlinformation kan være væsentlig, inden 

eventuelle tilknyttede kontroller overvejes 

ii) Kontrolrisiko – risikoen for, at mulig fejlinformation, som enten enkeltvis eller sammen 

med anden fejlinformation kan være væsentlig for et revisionsmål vedrørende en gruppe 

af transaktioner, en balancepost eller en oplysning, ikke forebygges eller opdages og 

rettes i tide af virksomhedens interne kontrol 

Med andre ord er risikoen for væsentlig fejlinformation en sammensætning af risikoen i kundens 

forretnings- og kontrolmiljø.  

Risikoen på hver af disse områder er således ikke mulig for revisor at påvirke. Revisor kan derfor alene 

identificere risikoen og tilpasse mængden af udførte revisionshandlinger med henblik på, at reducere 

revisionsrisikoen. En høj iboende risiko og en høj kontrol risiko vil derfor betyde, at revisor tilsvarende 

må øge mængden af sine handlinger for at reducere revisionsrisikoen til et tilstrækkeligt lavt niveau. 

Ved lav risiko vil det modsatte være gældende. 

Opdagelsesrisikoen henviser til risikoen for, at de handlinger som revisor har udført for at reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation, der enten 

alene eller sammenlagt med andre fejlinformationer kan være væsentlig. ISA 200 nr. 13 (e). 

Opdagelsesrisikoen kan anses som et udtryk for, hvornår der er udført tilstrækkeligt arbejde for at 

tilsikre, at der ikke er betydelig risiko for, at der er ikke opdagede væsentlige fejl i regnskabet. 

 

4.2. Revisionsprocessen 

For at få et dybere indblik i, hvordan dataanalyse passer ind i en revision efter de revisionsstandarderne, 

er den overordnede revisionsproces gennemgået i dette afsnit. ISA frameworket indeholder separate 

standarder for de forskellige revisionsområder, og følger ikke i sig selv revisionsprocessen. Generelt 

indeholder en revisionsprocessen 5 trin. (Sudan mfl. 2012) 

1) Indledende klient og opgaveaccept. 

2) Planlægning og risikovurdering 

3) Procedurer udført som svar på identificerede risici (Udførelse) 

4) Afsluttende revisionshandlinger 

5) Afrapportering 

Opdelingen her indeholder et indledende trin som bliver udført inden selve revisionen går i gang og et 

afsluttende trin i form af afrapportering, som sker efter revisionen, er afsluttet. Selve revisionsprocessen 
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består således af de 3 trin; planlægning, udførsel og afsluttende handlinger. Alle disse ovenstående 

punkter, der udgør revisionsprocessen er understøttet af flere forskellige revisions-standarder. Efter 

revisionsstandarderne kan fordelingen illustreres som: 

 

Figuren ovenfor forsøger at illustrere revisionsprocessen og hvordan relevante standarder finder 

anvendelse heri. De ovenstående handlinger munder ud i revisionsbevis (ISA 500), og skal 

dokumenteres efter reglerne for revisionsdokumentation (ISA 230). Eftersom disse områder er centrale 

i dataanalysedebatten og den videre undersøgelse, er disse beskrevet nærmere nedenfor. 

Revisionsbevis er informationer, som revisor anvender for at nå frem til de konklusioner, 

revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevis indeholder både information, der er indeholdt i 

bogføringen, som ligger til grund for regnskabet, og information fra andre kilder 

Revisionsdokumentation er en optegnelse over de revisionshandlinger, der er udført, det relevante 

revisionsbevis som er fundet og konklusionen, der er opnået. Dette udformes i revisors arbejdspapirer. 
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Figur 3 – Revisionsprocessen 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på Sudan mfl. (2012) 
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Den grafiske illustration er en overordnet beskrivelse, hvorfor alle revisionsstandarderne ikke er 

inkluderet. Dette skyldes at de ikke passer direkte til nogen af de 3 trin eller fordi de dækker over 

generelle principper, som finder anvendelse igennem hele revisionsprocessen. Af andre begreber, der 

gør sig gældende gennem hele revisionen, kan blandt andet professionel dømmekraft og professionel 

skepsis nævnes.  

4.3. Dataanalyse ved revision efter revisionsstandarderne 

4.3.1. Omtale af dataanalyse i standarderne 
Dataanalyse er et meget bredt begreb, og har mange applikationsmuligheder på tværs af forskellige 

industrier. Det er et område, der er stor fokus på for tiden, og bliver ofte nævnt i flæng sammen med 

muligheder indenfor kunstig intelligens, robotics og Big data. I denne afhandling har vi afgrænset os til 

alene at behandle dataanalyse i relation til revision af finansielle regnskaber. Undersøgelsen søger at 

give en generel forståelse for, hvad dataanalyse betyder for revisionsbranchen, og hvilke udfordringer 

det medfører i forbindelse med revision af finansielle regnskaber efter revisionsstandarderne. 

I et tidligere afsnit har vi beskrevet, hvad dataanalyse er herunder brugt de internationale institutioners 

definitioner på dataanalyse. I dette afsnit søges videre at undersøge hvordan dataanalyse er 

sammenfaldende med revisionsstandarderne, og hvilke applikationsmuligheder der er. 

Når man gennemgår revisionsstandarderne, er der ikke nogen omtale af dataanalyse specifikt. Det 

tætteste standarderne kommer på dataanalyse er omtalen af CAATs, Computer Assisted Audit 

Techniques, dette er hovedsageligt i ISA 240, som omhandler revisors ansvar i relation til besvigelser.  

Derudover nævnes CAAT også kort i et par andre standarder 

➢ ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

o Her henviser A94 til identifikation af ikke rutine transaktioner og påpeger at IT 

baserede revisionsteknikker kan gøre det betydeligt nemmere at identificere disse. 

➢ ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici 

o A16 påpeger at IT-baserede revisionsteknikker kan muliggøre mere omfattende test af 

elektroniske transaktioner og regnskabskartoteker, hvilket kan hjælpe til beslutningen 

vedrørende omfanget af test. Her er der igen et eksempel, som henviser til risikoen for 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

o A27 henviser til omstændigheder, hvor revisionsbevis for en kontrols funktionalitet kan 

indhentes ved benyttelse af forespørgsler kombineret med andre revisionshandlinger 

såsom IT-baserede revisionsteknikker. 

➢ ISA 550 Nærtstående parter 

o A36 nævner IT-baserede revisionsmetoder til brug for analyse af bogførte transaktioner 

med nærtstående parter. A36 nævner eksempler på substanshandlinger, som revisor 
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kan udføre i forhold til ny identificerede nærtstående parter eller betydelige 

transaktioner med nærtstående parter. 

Af ovenstående kan udledes, hvorledes revisionsstandarderne anerkender muligheden for gennemgang 

af store mængder af data, som alene er mulig ved benyttelsen af IT. Samtidig får man indtrykket af, at 

revisionsstandarderne foreslår IT baserede revisionsmetoder som et supplement til andre handlinger og 

ikke som en selvstændig handling. Det skal dog holdes for øje, at revisionsstandarderne er udarbejdet 

på et tidspunkt, hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag. Selv om der løbende 

kommer opdateringer til disse, kan processen være meget lang og opdateringerne dermed næsten 

forældede inden. 

Det er meget sparsomt, hvor meget revisionsstandarderne omtaler dataanalyse. Revisor kan derfor ikke 

finde nogen omtale eller vejledning når det skal overvejes om et datanalyseværktøj skal eller kan 

benyttes i forbindelse med en revision. Fælles for flere af respondenterne i undersøgelsens interviews 

var ligeledes omtalen af manglende adressering af dataanalyse i enten standarderne eller det 

supplerende materiale. 

4.3.2. Applikationsmuligheder i revisionsprocessen 
Dataanalyse har applikationsmuligheder på tværs af hele revisionsprocessen, som blev beskrevet i det 

foregående område. Ved interviews udført med både Jon Beck og Christian Nielsen var der et stort 

fokus på planlægningsfasen af revisionen. Her blev muligheden ved benyttelse af dataanalyse for at 

identificere risikofyldte områder og transaktioner særligt fremhævet. Thomas Riise fremhæver dog, at 

applikationsmulighederne i planlægningsfasen måske i højere grad er for at leve op til kravene, der er i 

revisionsstandarderne, som de er nu end, at der er tale om et fokusområde opstået som følge af 

dataanalyse. 

”De siger, der skal lægges mere vægt på planlægningsfasen, og risikovurderingen vi skal blive bedre 

til at målrette ting osv. Men det er jo en gammelt kendt ting, og også det som revisionsstandarderne 

lagde op til, da de sidst blev ændret for 15 år siden. Vi skal lægge meget mere vægt på planlægningen, 

for så kan vi målrette vores revision, og så kan vi jo undgå alt for mange manuelle substanshandlinger, 

der tager alt for lang tid. Det er så måske noget man endeligt er blevet bedre i stand til fordi man har 

fået nogle bedre værktøjer, og måske er værktøjerne en mulighed for bedre at leve op til 

revisionsstandarderne end, hvad man hidtil har kunne.”   

Riise (2019, 8.45) 

Uagtet at det ikke er nyt for revision, at der er et stort fokus på planlægningsfasen, kan man ikke se bort 

fra, at der er applikationsmuligheder ved benyttelse af dataanalyse i denne fase. Det er heller ikke kun 

i planlægningsfasen dataanalyse finder anvendelse.   
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Tages der udgangspunkt i revisionsprocessen som nævnt i afsnit 4.2 kan dataanalyse benyttes i alle dele 

af denne. Det er ikke alene de steder i revisionsprocessen, hvor der er krav om analytiske handlinger, 

der kan gavne af dataanalyseværktøjer. Nedenfor er givet eksempler på områder i hvert trin, hvor 

dataanalyseværktøjer fordelagtigt kan inddrages.  

 

Figur 4 - Dataanalyse i revisionsprocessen 

Kilde: Egen tilvirkning 

Nogle af de handlinger, der er nævnt ovenfor, er krav, og selv dem der ikke er specifikke krav om, har 

været udført i flere revisionshuse i længere tid. Der hvor dataanalyseværktøjerne kommer ind, er i højere 

grad for at lave bedre analyser og måske i særdeleshed også, at gøre resultatet af analyserne mere 

brugervenligt ved visualiseringer. 

Dataanalyse kan som illustreret benyttes på tværs af hele processen, og hvis alle informationer indlæses 

i værktøjet, kan det foregå simultant. Dette kan dog give nogle teoretiske udfordringer, som vi vil 

behandle i en teoretisk sektion om udfordringer senere i afhandlingen. 

 

1) Indledende klient- og opgaveaccept
•Revisor kan benytte dataanalyse ved den indledende klient og opgaveaccept for at indhente 
en dybere forståelse for virksomheden der skal revideres. Dette kan være såvel en analyse af 
virksomhedens egne tal som en branchesammenligning. 

2) Planlægning og risikovurdering
•ISA 315 stiller krav om at revisor udfører analytiske handlinger sider af virksomheden, som 
revisor ikke var klar over, og kan bidrage til vurderingen af risici for væsentlig 
fejlinformation med henblik på at skabe et grundlag for udformning og implementering af 
reaktioner på de vurderede risici. Her er ligeledes en mulighed for benyttelse af 
dataanalyseværktøjer som kan hjælpe revisor med at visualisere, forstå og fortolke på data.

3) Procedurer udført som svar på identificerede risici
•Ved udførslen af revisionen har revisor mulighed for at lave analytiske handlinger for at 
opnå revisionsbevis. analytiske handlinger kan både være med henblik på at teste kontroller 
eller som substansanalytiske handlinger. Her er ligeledes en mulighed for benyttelse af 
dataanalyseværktøjer, som kan gøre revisors arbejde lettere og måske bedre.

4) Afsluttende revisionshandlinger

•Revisor skal efter ISA 520 udføre analytiske handlinger tæt på afslutningen af en revision, 
som hjælper til at udforme en overordnet konklusion om hvorvidt regnskabet er konsistent 
med revisors forståelse af virksomheden. 

5) Rapportering

•Revisors rapportering har flere former og vedrører såvel revisionspåtegning, rapportering til 
øverste ledelse, management letter med videre. Revisionshusene forsøger konstant at 
differentiere sig og et område kan være i den endelige afrapportering til kunden omkring 
forhold identificeret ved revisionen. Her kan dataanalyse klæde revisor på til en bedre 
afrapportering og give revisor input til analyser med videre som kan være relevante for 
ledelsen.
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4.3.3. Fokus fra standardsættere 

IAASB, som udvikler revisionsstandarderne har et forsat øget fokus på benyttelsen af IT. Der er lavet 

særlige arbejdsgrupper, som behandler dette emne. Hos IAASB hedder denne arbejdsgruppe DAWG 

og har følgende målsætning: 

1) Udforske udviklingen i den effektive og passende benyttelse af ny teknologi, inklusive 

dataanalyse, til at forbedre revisionskvalitet; og 

2) Udforske hvordan IAASB mest effektivt kan svare på disse nye teknologier via nye eller 

reviderede internationale revisionsstandarder. 

Herpå kan konkluderes at IAASB anerkender behovet for tilpasning af revisionsstandarder til at 

omfavne de nye muligheder udviklingen i teknologi bringer til revisionsbranchen. Som IAASB også 

selv anfører: 

”The ISAs do not prohibit, nor stimulate, the use of data analytics. Technological advancements and 

the increasing relevance and use by businesses of data analysis in decision making are causing the 

IAASB and its stakeholders to evaluate whether the ISAs will continue to meet the needs of those who 

rely on the auditor’s report in a fast-paced digital world. The ISAs acknowledge the use of technology 

by the auditor in executing the audit, through use of Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). 

However, the reference to CAATs in the ISAs was created in a completely different technological era 

and CAATs have evolved significantly into what is now being referred to as data analytics.” 

 IAASB (2016) 

Denne udtalelse må fortolkes som en cementering af, at der er sket en så betydelig udviklingen inden 

for teknologi, at standardsætter er bekymrede for, at revisors erklæringer udfærdiget efter standarderne, 

måske ikke længere lever op til de krav brugerne af disse erklæringer stiller. FSR, som er den danske 

brancheorganisation for revisorer, har tilsvarende lavet undersøgelser af om revisionsstandarderne, er 

til hindrer for ny teknologi. Her blev det ligeledes konkluderet, at dette ikke var tilfældet, men at der 

var for sparsom omtale af ny teknologi. 

”ISA’erne som sådan er ikke til hinder, altså der er ikke noget i dem der forhindrer det. Man kan så 

stille spørgsmålet om de fremmer brugen af ny teknologi. Om de ikke burde ændres så de i højere 

grad forlangte at man skulle bruge ny teknologi i det tilfælde, hvor du får bedre revisionskvalitet ud af 

det…. Når man reviderer standarderne, så går man ind i forklaringsmaterialet til ISA’erne og prøver 

at give eksempler på, hvordan ny teknologi kan benyttes”  

Sylvest (2019, 2.45 – 3.45) 

Sylvest (2019) uddyber, at en af de store udfordringer er at det er en lidt langsom proces at ændre 

revisionsstandarderne hvor nogen går hurtigt og tager 5 år, mens andre tager 20 år.   

Dette er en klar udfordring i forhold til ny teknologi, fordi udviklingen af teknologi er så hurtig, som 
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den er. Dermed kan en ændring af en revisionsstandard ende med at være rettet mod en teknologi som 

allerede er forældet, når revisionsstandarden kommer ud. Forsøget er derfor, at lave betegnelserne i 

revisionsstandarderne brede, at de også skal kunne omfatte de ændringer, der måtte være til teknologier. 

4.3.3.1. Tilpasning af standarder i relation til dataanalyse og ny teknologi 
I den foregående afsnit blev behovet for tilpasning af revisionsstandarder nævnt i relation til nye 

teknologier, herunder dataanalyse. IAASB har anerkendt behovet for ændringer til nogle standarder for 

at tilpasse sig til det konstant udviklende marked.  

I første omgang har dette medført, at de for nyligt har udsendt et udkast til ajourføring af ISA 315, 

Exposure draft. ISA 315 vedrører identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation. I 

resuméet til udkastet nævnes en af hensigterne eksplicit som værende at anerkende, hvordan revisorer 

må og kan benytte automatiserede værktøjer, herunder dataanalyse, til at udføre risikovurderings 

procedurer. 

FSR – danske revisorer gennemgik og svarede på høringssvar i november 2018. Her var FSR dog af 

den opfattelse, at det fremlagte udkast ikke var tilstrækkeligt videregående i forhold til brugen af 

teknologiske værktøjer, og at det var problematisk at forsøget på at imødekomme brugen af 

teknologiske værktøjer primært var placeret i det forklarende materiale. I høringssvaret sendt fra FSR 

danske revisorer til IAASB d. 2. november 2018 skriver de blandt andet, som svar på spørgsmålet 

vedrørende den øgede omtale af dataanalyse: 

”Question 3: Do respondents agree with the approach taken to enhancing ED-315 in relation to 

automated tools and techniques, including data analytics, through the use of examples to illustrate 

how these are used in an audit (see Appendix 1 for references to the relevant paragraphs in ED-

315)? Are there other areas within ED-315 where further guidance is needed in relation to automated 

tools and techniques, and what is the nature of the necessary guidance? 

Response A number of users of the extant ISAs believe that the ISAs need to be redrafted as they do not 

support the use of automated tools and techniques, including data analytics. It is important to make it 

clear to the users that the use of these tools is possible and to inform the users how these tools can help 

improve audit quality, including the robustness and effectiveness of the risk assessment, especially when 

auditing large complex entities. 

Describing the possible use of automated tools and techniques in other places in the standard besides 

the application material would support the importance of using automated tools and techniques as part 

of the risk assessment. 

As the relevance and importance of using automated tools and techniques increase with an entity’s 

complexity, it could be relevant to include this as part of the scaling considerations. This could also be 

seen in the light of SMPs not having the same access to automated tools and techniques as larger firms.” 
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Af ovenstående er det tydeligt, at FSR mener, at den opdaterede ISA 315 ikke er gået tilstrækkeligt 

langt i forhold til omtalen af IT-værktøjer. KPMG skriver tilsvarende i deres svar på udkastet, at givet 

den betydelige udvikling i teknologi og innovation, som fundamentalt har ændret den måde forretninger 

operer på, og de relaterede overvejelser som, hvordan revisionsbranchen kan udnytte teknologi til 

kontinuerligt at forbedre deres revision, ville det være velset at i højere grad adressere området i udkastet 

til ISA 315.  

I første omgang er der tale om en udvikling af en enkelt standard i form af ”ISA 315 – Identifikation og 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser”. De resterende standarder kan herefter stå for skud til at blive ændret for at tilsvarende at 

anerkende de nye teknologier, herunder dataanalyse i revisionssammenhænge. 

Af de nuværende standarder bliver dataanalyse lignende værktøjer (IT-baserede revisionsteknikker) kun 

nævnt få steder og alene som supplement til andre revisionshandlinger. Dette kan være bekymrende for 

revisionsbranchen, som er en branche, der beror sig på standarder og lovgivning for at udføre deres 

hverv. Samuelsen (2019) kommer ligeledes ind på problemstillingen ved interviewet; 

”Det her med at bruge dataanalyseværktøjer generelt har ikke aflejret sig 100% i vores 

revisionsstandarder endnu. Der er stadig en usikkerhed forbundet med, hvordan det skal kunne 

anvendes i revisionsbeviskonteksten. Der er også en vis nervøsitet i forhold til, hvordan diverse 

tilsynsmyndigheder vil vurdere det indhentede bevis på baggrund af dataanalyseværktøjer”  

Samuelsen (2019) 4.20.  

KPMG har i et svar til IAASB på en efterspørgsel af input på udforskningen af nye teknologier inden 

for revision med fokus på dataanalyse tilkendegivet, at deres opfattelse er tilsvarende FSRs. KPMG 

(2017 s. 8) omtaler således, at forholdet omkring den manglende omtale i standarderne også kan virke 

præventivt på den videre udvikling og benyttelse af dataanalyseværktøjer:  

”Den nuværende mangel på klarhed i standarderne omkring dataanalyse kan afskrække revisor fra at 

benytte dataanalyseværktøjer, fordi der ikke er klarhed omkring revisionsbevis indhentet ved brug af 

dataanalyserutiner, som ofte medvirker til at dataanalyse alene bliver benyttet som supplement i stedet 

for helt at udskifte traditionelle procedurer. Derudover er der ikke klarhed omkring det arbejde, der 

skal udføres i relation til undersøgelse af afvigelser / undtagelser, hvilket kan resultere i at revisor 

udfører mere arbejde end nødvendigt.”  

Samuelsen (2019) oplyser, at IAASB har indledende forsvaret sig med, at eftersom ISA standarderne 

er et princip-styret framework, afgrænser det ikke revisorer fra at tilvejebringe revisionsbevis ved hjælp 

af digitale værktøjer i stedet for ved traditionelle metoder.   

Ovenstående udtalelse fra IAASB synes dog ikke, at svare på de problemstillinger KPMG har 
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fremhævet og usikkerheden for, hvordan tilsynsmyndighederne reagerer på revisionsbevis indhentet 

ved benyttelse af dataanalyse, lader til forsat at være en hæmsko for revisorbranchen.   

 

4.4. Delkonklusion: 

Revision efter revisionsstandarderne foretages med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisors arbejde følger en proces 

som indeholder 5 trin accept, planlægning, udførelse, konklusion og afrapportering. I løbet af denne 

proces benyttes de relevante revisionsstandarder.  

Omtalen af dataanalyse er meget sparsom i revisionsstandarderne i deres nuværende stand, og nævnes 

alene i det supplerende materiale. Der er således udfordringer forbundet med at anvende dataanalyse i 

revisioner. Udfordringerne er sammensat af flere problemstillinger, men særligt at 

revisionsstandarderne, som revisioner udføres efter, ikke behandler området skaber usikkerhed blandt 

revisorerne som bruger standarderne. 

IAASB har anerkendt behovet for udviklingen af revisionsstandarderne for at imødekomme 

udviklingen i teknologier og sat arbejdsgruppen DAWG i verden for at undersøge, hvordan dette skal 

foretages. Udfordringen med revisionsstandarderne er at de blev udviklet på et tidspunkt, hvor 

teknologien var en hel anden end den er i dag, hvorfor de i sin nuværende form ikke tager højde for 

benyttelsen af og risikoen ved benyttelsen af dataanalyse. 

Processen med udviklingen af revisionsstandarderne har i første omgang kastet et udkast til en revideret 

ISA 315 af sig. Kommentarerne fra nogle af de større revisionshuse og brancheorganisationer udviser 

dog en holdning om, at udkastet ikke i høj nok grad er opdateret i forhold til de nye teknologier. 

Revisionsbranchen kan i nogen tilfælde været begrænset af den manglende omtale i standarderne om 

dataanalyse, da det giver en usikkerhed i forhold til diverse revisionstilsyns vurdering af revisionsbevis 

indhentet ved brug af dataanalyse. 
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Benyttelse af dataanalyse i 
dag 

I denne sektion bliver den nuværende benyttelse af dataanalyse belyst. Der undersøges hvordan 
udviklingen har været og hvilken indflydelse dataanalyse kan have på revision samtidig med at der på 
baggrund af interviews og eksisterende litteratur indhentes en forståelse for den nuværende benyttelse 
i revisionsbranchen. 

 

 

  

”This is a world of data, and everything is around data. Speculation and qualitative thinking have a limited role, you 

need to be able to pick up real relationships and understand your data to understand your world and to predict the 

world.”  

Vasarhelyi (2019), 5.00 
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5. Hvordan benyttes dataanalyse i dag 
5.1. Udviklingen i dataanalyse og potentiel indflydelse på revision 

Ligesom alle andre områder indenfor teknologi, er dataanalyse og de muligheder det giver i revision 

ligeledes i konstant udvikling og forandring. For at få en forståelse for hvad dataanalyse kan gøre for 

en revision har vi indhentet en bedre forståelse for, hvilke muligheder det bringer. 

Som tidligere fremhævet i interviews er dataanalyse ikke noget nyt. Gennemgang af regnskaber, 

branchesammenligning og gennemgang af transaktioner for at identificere uregelmæssigheder er 

handlinger, som allerede har eksisteret længe.   

Yderligere er der allerede flere steder i revisionsprocessen, hvor der specifikt er krav om at revisor 

udfører analytiske handlinger. Ændringen de sidste par år er en hurtigt udviklende overgang til 

elektronisk dokumentation af data og en udvikling i computere og systemer, som gør det muligt at få 

maskinerne til at udføre mere komplekse handlinger.  

Handlingerne som tidligere blev nævnt i figur 4 fra område 4.3. bliver muligt at udføre bedre og bedre 

i takt med at datagrundlaget udvikler sig. Revisionshuse har derfor udviklet eller købt generaliseret 

software som benyttes til at udføre analytiske handlinger på store datasæt. Af disse kan nævnes 

Caseware analytics - IDEA Data analysis, Easy2Analyse, TeamMate og ACL. Otero (2018). 

Fordelen er, at en meget større mængde af de data, som ligger til grund for virksomhedens regnskab, 

kan blive gennemgået og analyseret. Applikationerne for dataanalyse findes derfor igennem hele 

revisionsprocessen. Af konkrete handlinger relateret til udførsel af revisionen har ICAEW (2016) og 

Institut Royal (2018) nævnt: 

1) Test af kontroller 

a. Analyse af alle betalte bilag for året. Godkendelse, periodisering og korrekt person 

b. Test af funktionsadskillelse på omsætning fra ordre til betaling.  

2) Substantive revisionshandlinger 

a. Trevejs match mellem ordre fra kunde, leveringsdokument og faktura. 

b. Gennemgang af transaktions flow for at efterprøve at bogføringen følger den 

designede proces. 

c. Analyse af dækningsgrader ved salg hvor store udsving i dækningsgrader eller 

negative dækningsgrader markeres. 

d. Sammenligning af sidste køb og sidste salg for et produkt for at vurdere 

nettorealisationsværdier.  

Ovenstående liste er på ingen måde at betragte som udtømmende, men alene et lille udsnit af de 

muligheder dataanalyse giver. For mange af punkterne er der også tale om handlinger, som har været 
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en del af revisionshandlinger i længere tid. Det er den nye processorkraft i computerne og den 

sofistikerede software, som gør det muligt at foretage handlingerne mere effektivt.  

Mængden og tilgængeligheden af data har også været en betydelig faktor i udviklingen af dataanalyse. 

Flere af de ovenstående dataanalytiske handlinger er dybt afhængige af, at der er tilstrækkeligt og validt 

datagrundlag at analysere på. Som følge heraf er der også en betydelig forskel på, hvilke typer af kunder 

revisor kan benytte dataanalyse effektivt på.  

”I de store danske børsnoterede virksomheder tager det fart med digitalisering og etablering af 

robotter, og i takt med at det sker kan revisorerne også følge med. Dette er knap så udbredt hos 

tømmermester Hansen og SMV-virksomhederne lige nu.”   

Samuelsen (2019). 

Eftersom størstedelen af det danske marked består af små og mellemstore virksomheder (SMV), 

Danmarks statistik (2016) er det begrænset, hvor udbredt brugen af dataanalyse er ved revision af de 

danske virksomheder.  

Historisk set har udviklingen i dataanalyse i første omgang været at få en maskine til at udføre de 

analytiske handlinger, som revisor selv har skulle udføre. Datasæt der er benyttet i denne sammenhæng 

har altid været historiske data. Den nutidige tilgængelige datamængde giver teoretisk mulighed for en 

række andre og mere komplicerede handlinger som først er blevet mulige nu. Dette som følge af den 

tilgængelige data og kompleksiteten af de handlinger, en computer kan udføre. Et af de helt store 

samtaleemner er ”Continuous Auditing” (CA) som er en dag til dag revision af en virksomhed og 

forskellige populationer i denne virksomhed. CA blev præsenteret som en respons på at et nøgleproblem 

ved traditionel revision er, at de kun bliver udført en gang årligt, og at revisionsdata derfor bliver samlet 

op lang tid efter de økonomiske hændelser er indtruffet. AICPA (2015). Data til brug for disse 

handlinger er generelt opbevaret i ERP miljøer, eller i nyere tider også i store eksterne datalagre også 

kaldet for Big Data. Adgang, måling og indhentning af disse data afhænger af revisorernes viden og 

ekstensive benyttelser af software værktøjer. (ibid.). Der er bred uenighed, om hvad big data omfatter, 

men eksempler er givet, som i overvejende grad lægger op til en kollektiv betegnelse for al online data. 

AICPA (2015) beskriver det som værende i spændet finansiel til ikke-finansielle data, strukturerede og 

ustrukturerede data og fra interne organisationsdata til eksterne data. Big Data er på nuværende 

tidspunkt alene udbredt i virksomheder til dataindsamling og markedsføring, og ikke i relation til 

revision af finansielle regnskaber endnu, men det er anerkendt at muligheden for benyttelse af Big Data 

i relation til revision eksisterer.  

En anden stor driver i udviklingen af værktøjer er at få maskinerne til at kunne gå skridtet videre end, 

hvad mennesket effektivt har kunne udføre i relation til analytiske handlinger. Fordelen ved analyser 

foretaget af maskiner er den enorme mængde af data, de kan gennemgå og de mønstre de kan 

identificere. Muligheden for revision ved brug af Big Data er derfor også først blevet en mulighed efter 
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kognitive teknologier, er blevet udviklet der kan behandle både strukturerede og ustrukturerede data af 

både finansiel og ikke-finansiel karakter samtidig. Vasarhelyi (2019) omtaler dette som det klare næste 

skridt, og allerede nu stiller han spørgsmål til, hvem brugeren af årsregnskabet egentlig er. 

Det niveau af dataanalyse, der bliver anvendt ved finansiel revision i dag, er på et relativt simpelt niveau. 

Benyttelsen af IT baserede systemer giver muligheden for at udvide omfanget af analytiske handlinger, 

men endnu ikke at foretage handlinger der inddrager data, som ikke ved traditionelt bliver benyttet i en 

revision. Basalt set er der tale om traditionelle teknikker og revisionshandlinger, som blot bliver udført 

af maskiner og i et større omfang end før som følge af mulighederne ved ny teknologi. 

Alles & Gray (2016) behandler udviklingen af dataanalyse og bekræfter at det kun benyttes i en simpel 

form. I artiklen nævnes traditionelle dataanalyseteknikker som værende benyttelse af programmer, der 

har været til stede i flere år (Excel, ACL mv.) til at analysere på finansiel information. Hvor udviklingen 

går mod visualiseringsværktøjer og forudsigende analyser på baggrund af både finansiel og ikke-

finansielt data, Big data.  I deres publikation fra 2016 er forholdet illustreret med følgende figur. 

 

Figur 5 - Udviklingen i dataanalyse 

Kilde: Alles & Gray (2016) 

Fra interviews lader det til at der i Deloitte, på nuværende tidspunkt, er benyttelse af 

visualiseringsværktøjer og dermed er overgangen til udvidede dataanalyseteknikker måske nået et 

stykke videre siden publikationen i 2016. Det er dog en længere proces for revisorer at gå fra 

traditionelle metoder til udvidede metoder. Ved interview af Christian Nielsen som står for udviklingen 

af dataanalyse hos Deloitte i Danmark, nævnes en barriere for at komme videre:  

Det er en barriere mellem at have en superreguleret industri, som ikke må begå fodfejl, men også i at 

hvis vi skal lykkes som branche med det her, er der nødt til at være nogen som tør begive sig ud på dybt 

vand og prøve nogle nye ting af.  

Nielsen (2019, 15.58) 

Her kan den langsomme udvikling blandt andet forklares med, at der forsat er for stor usikkerhed på 

fortolkningen af dataanalyse i revisionskontekst til effektivt og hurtigt at implementere det. Hvis revisor 
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skulle forsøge sig med at benytte værktøjerne, er der en risiko for, at tilsynet ikke accepterer deres 

revision ved en kvalitetskontrol, og at der bliver udstedt bøder. 

Det er anerkendt af standardsætter at omtalen af IT-værktøjer, og som de selv hidtil har omtalt dem, 

CAATs, er meget sparsom i nuværende revisionsstandarder. Revisionsbranchen er afventende og forsat 

lidt usikre på tilsynsmyndighedernes vurdering af revisionsbevis indhentet ved brug af dataanalyse, 

fordi der ikke er klare retningslinjer i standarderne. Med de relativt simple dataanalysemetoder, som 

benyttes på nuværende tidspunkt, er det måske ikke det store problem, men ved overgangen til mere 

komplekse analyser og indbringelse af Big Data, som grundlag i disse analyser, kan det skabe større 

udfordringer fremadrettet. 

 

5.2. Benyttelse i revisionshuse i dag 

Benyttelsen af dataanalyse ved revisioner har set en større udvikling over de senere år, men hvor meget 

benytter revisionshusene egentligt værktøjerne ved revision? Dataanalyse har et stort potentiale, men 

der er en række udfordringer ved benyttelsen, som kan afholde revisor fra at forsøge sig med de nye 

dataanalyseværktøjer. I afsnit 5.1 blev redegjort for at udviklingen i dataanalyse samt, hvor i 

revisionsprocessen dataanalyse finder anvendelse. Dette afsnit søger i stedet at uddybe, hvor meget 

dataanalyse egentligt bliver benyttet i revisionshusene i dag, og hvor langt fremme revisionshusene er 

teknologisk. Særligt i dette afsnit skal der holdes en god kildekritik eftersom revisionshusene kan have 

interesse i at promovere sig selv og deres værktøjer. 

Ved interview med Deloitte og Christian Nielsen blev vi indledningsvist gjort opmærksom på at der er 

stor forskel på de enkelte revisorer og disses benyttelse af dataanalyseværktøjer. Dette såvel i 

kompleksiteten af dataanalysehandlinger, men også i hvor meget de benyttes. Når dette er sagt, 

fremhæves der både af Nielsen og Beck flere områder, hvor de aktivt benytter dataanalyse ved 

revisioner. 

Både Beck som benytter dataanalyse ved revisioner i revisionshuset KPMG og Nielsen som udvikler 

dataanalyseløsninger i Deloitte nævner, at planlægningsfasen er et område, hvor dataanalyseværktøjer 

aktivt anvendes. Det nævnes både som følge af en overvejelse i forhold til effektivitet og kvalitet. 

Effektiviteten fordi de risikofyldte områder og transaktioner nemmere kan identificeres og kvaliteten 

fordi, at der ved en bedre identifikation af risici er mindre risiko for ikke-opdagede fejl. Nielsen omtaler 

blandt andet dataanalyse som følgende: 

”Dataanalyse er en disciplin, som hæver kvaliteten af revisionen. Når vi arbejder med data struktureret, 

benytter det i risikovurderingen, finder mønstre, finder outliers, der findes ting vi gerne vil kigge på og 

det er langt nemmere at argumentere for, hvorfor der kigges på forskellige områder”  
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(Nielsen 2019, 4.18) 

Hvis revisionsstandarderne for planlægningsfasen gennemgås, bliver det hurtigt klart, at der er gode 

applikationsmuligheder for et produkt som dataanalyse i planlægningsfasen. ISA 315 nr. 5 b stiller 

specifikt krav om at revisor udfører analytiske handlinger for at identificere og vurdere risici for 

væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau. Derfor må det også være forventeligt 

at dette er et område, som revisionshusene har sat ind på.  

Jon Beck oplyser tilsvarende at dataanalyse af KPMG i høj grad bliver benyttet til at målrette revisionen 

mod risikofyldte transaktioner og områder. Han omtaler i relation hertil: 

”Det som dataanalyse i realiteten giver forbundet med revision, er forståelsen for virksomheden og 

dermed sagt også risikovurdering. Det vil sige at forstå, hvordan fungerer den her proces, hvor er der 

i realiteten en risiko i den her proces.   

Beck (2019, 4.10) 

Han forklarer endvidere at dataanalyse er med til at hjælpe med et totalbillede over virksomhedens 

processer. I stedet for, at man definerer mønstret for en proces på baggrund af en stikprøve, kan man nu 

se samtlige dele af processen, og hvor forskellige transaktioner afviger fra hinanden. Dette har en 

applikation i forhold til vurdering og test af kontroller i en virksomhed, fordi det er nemmere at se hvilke 

transaktionstyper, der kører igennem de forskellige kontroller i virksomheden, og om der er nogen, som 

kører helt udenom.  

Når det nævnes af respondenterne at effektivisering har været en driver for udviklingen af dataanalyse. 

Der nævnes også i forlængelse heraf at særligt tidskrævende områder helt eller delvist kan revideres 

med dataanalyseværktøjer. Dette kan foretages på flere forskellige måder. Nielsen (2019, 8,15) omtaler, 

at en måde dataanalyse benyttes i Deloitte er ved benyttelse af standardiserede løsninger. Her afleverer 

revisor et datasæt i et bestemt format og får til gengæld nogle visualiseringer og nogle arbejdspapirer, 

som de kan benytte til at dokumentere sin revision og skræddersy sin revision af bestemte risikofyldte 

områder. 

Dermed kan det udledes at revisionshusene på nuværende tidspunkt, benytter dataanalyse både ved 

planlægningen og udførslen af revisioner. Planlægningen for at få en bedre risikovurdering som 

målretter revisionen og udførslen for at effektivisere revisionen af tidskrævende områder. 

5.2.1. Dataanalyseværktøjer i en revisionsvirksomhed 
Når en revisionsvirksomhed benytter et værktøj, er der krav om kvalitetssikring af dette. 

Revisionsvirksomheder ud over standarder der styrer deres accept, planlægning, udførsel, afslutning og 

rapportering af en revisionsopgave er også underlagt regler om kvalitetssikring fra 

revisionsvirksomheden, der anvender dem.  
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Som følge heraf er værktøjer som revisionsvirksomhederne benytter tvunget til at være relativt 

standardiserede og skal ikke ændres af forskellige medarbejder for at skræddersy til en revision. 

Revisionsstandarden ISQC1 nr. 11 fastsætter at: 

Firmaets mål er at etablere og opretholde et kvalitetsstyringssystem, der kan give firmaet høj grad af 

sikkerhed for, at:  

a)  firmaet og dets personale overholder faglige standarder samt relevante krav i lov og øvrig 

regulering, og  

b) erklæringer afgivet af firmaet eller af opgaveansvarlige partnere er passende efter 

omstændighederne. 

ISQC1 fastsætter i forlængelse heraf, at revisionsvirksomhederne fastsætter procedurer, som tilsikrer at 

relevante standarder overholdes. Dermed kan fortolkes, at det ikke er de enkelte revisorer som frit kan 

udvikle værktøjer og definere, hvad de kan og skal benyttes til. Dette fordi virksomheden har et ansvar 

for at sikre kvaliteten af de programmer, der benyttes og de processer en revision udføres efter. Samtidig 

er der i standarden krav om at medarbejderne er trænet i de af revisionsvirksomheden fastsatte 

procedurer og programmer, hvorfor der ikke bare kan udvikles et program eller laves om på en 

procedure. Nielsen (2019) nævner herom at Deloitte udruller nogle store globale værktøjer, men at der 

også lokalt bliver tilpasset værktøjer for compliance og effektivisering i forhold til danske regler og 

krav.  

Når der stilles sådanne krav til revisionsvirksomhedernes kvalitetssikring af nye produkter, værktøjer 

og procedurer er dette også en hæmsko i forhold til udviklingen. Reglerne er til for at sikre at 

revisionsvirksomhederne bliver holdt op på deres ansvar for de forretningsgange, værktøjer med mere 

som deres ansatte benytter, men tager ekstra tid, og gør ændringer mere besværlige.  

En af de måder revisionshusene imødegår dette på er, ved udvikling af standardiserede værktøjer, der 

kan skaleres frem for mere specifikke værktøjer rettet mod helt konkrete problemstillinger. Såfremt 

virksomhederne finder frem til at de udviklede værktøjer kan anvendes i praksis og accepteres af 

tilsynsmyndigheder, kan de herefter nemt skalere og videreudvikle på dem. Videreudviklingen bliver 

især vigtig fordi, der endnu er usikkerhed forbundet med, hvordan tilsynsmyndighedernes holdning er 

til udvidet brug af dataanalyse ved revision. Derfor er der forsat begrænsninger i, hvor komplekse og 

vidtgående løsninger de store revisionshuse ruller ud. 

Hvis man vender blikket udad og kigger væk fra revisionsbranchen, vil der også være mulighed for 

samarbejde mellem revisionshuse og eksterne udbydere af dataanalyseværktøjer. Her er en potentielt 

stor mulighed for et marked fordi eksterne leverandører ikke på samme måde er hæmmet af regulativer 

når de udvikler deres løsninger. Der kan være løsninger som ikke kan benyttes på revisionsopgaver, 

men som de alligevel kan sælge til andre industrier og den viden der kan opnås, ved konsekvent arbejde 



 46 

med dataanalyse, kan give en mulighed for samarbejde. Nielsen omtaler tilsvarende, at han ser en 

mulighed ved et samarbejde med andre brancher: 

Jeg tror også der vil være konkurrenter udefra, som kommer med nogle produkter, der kan noget, som 

kan tilbyderevisionsbranchen noget så revisionsbranchen bliver nødt til at lave partnerskaber med 

virksomheder udenfor revisionsbranchen…. Vi ved de sælger det til revisionshuse rundt omkring i 

verden.”  

Nielsen (2019 19.55 – 21.00) 

Hvis der som Nielsen (2019) omtaler, bliver tale om et samarbejde på tværs af industrier kan en af 

barriererne for de mindre revisionsvirksomheder løses. Dataanalyseværktøjer er nemlig meget 

omkostningsfulde at udvikle og implementere, hvorfor mindre revisionsvirksomheder har svært ved at 

følge med. Findes der i stedet en løsning, hvor løsninger kan købes og analyser kan hentes med ekstern 

assistance, vil omkostningsbarrieren blive markant lavere. 

 

5.3. Delkonklusion 

Udviklingen i dataanalyse har været betydelig over de sidste par år, men er forsat i en opstartende fase. 

Dataanalyse som det benyttes i dag, tilvejebringer i højere grad effektivitet og kvalitet end helt nye 

revisionsmetoder. Udviklingen i branchen inden for brugen af værktøjer er hæmmet af såvel den 

størrelse de fleste danske virksomheder har, samt usikkerheden på tilsynsmyndighedernes vurdering af 

revisionsbevis og dokumentation indhentet ved benyttelse af dataanalyse. En af forklaringerne herpå er 

den manglende omtale af moderne værktøjer i de internationale revisionsstandarder, som danner 

rammerne for revision. 

Revisionsvirksomhederne er underlagt krav om kvalitetssikring af de systemer og værktøjer de benytter. 

Derfor er det ikke nemt løbende at foretage ændringer til systemer og procedurer, fordi de konstant skal 

kvalitetssikres, og medarbejderne skal kunne forstå og benytte dem. 

Der er mulighed for et samarbejde, hvor eksterne leverandører sælger dataanalyseløsninger til 

revisionsvirksomheder. Dette repræsenterer en mulighed for såvel store revisionsvirksomheder, men i 

særdeleshed også for små revisionsvirksomheder, der ikke selv har økonomien til at udvikle egne 

dataanalyseværktøjer.  
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Udfordringer med 
implementering af 
dataanalyse 
I denne sektion vil vi forsøge at belyse de udfordringer, som på nuværende tidspunkt er blevet identificeret med 
brug af dataanalyse. Indledningsvist vil en analytisk gennemgang af en stor IAASB undersøgelse blive foretaget, 
med henblik på at identificere de største udfordringer, som det kunne tænkes at dataanalyse medfører i revision. 
Derefter vil der blive suppleret med interviews, som i højere grad vil belyse de nuværende problemer, der ses i 
praksis i Danmark med benyttelsen af dataanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Som sådan er vi ikke stødt på så mange udfordringer. Vi lavede et ikke offentliggjort internt studie sidste år hvor vi 

gik al lovgivning, alle ISA’er og rammevilkårene i det hele taget igennem. Og der var sådan en myte der sagde… at 

ISA’erne var til hindrer for brug af ny teknologi”  

 

Sylvest (2019) 2.10 
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6. Udfordringer ved implementering af dataanalyse  

I denne sektion vil vi gennemgå de konkrete identificerede udfordringer der er ved implementering af 

dataanalyse i revisionsbranchen. Sektionen vil indeholde 2 underliggende dele. Dette afsnit skal fungere 

som et afsæt til den efterfølgende sektion om tilsynsmyndighedernes tilgang til dataanalyse 

1) En teoretisk del 

a. Her vil der blive foretaget en analyse af de udfordringer som IAASB’s arbejdsgruppe 

DAWG har fundet frem til ved deres undersøgelser og forespørgsler. DAWG har lavet 

en dybdegående undersøgelse og derefter anmodet respondenter om at give feedback. 

Denne undersøgelse vil danne grundlag for sektionen. 

 

2) En praktisk del 

a. Her vil de praktiske udfordringer som er blevet identificeret ved denne undersøgelses 

interviews, blive gennemgået. Afsnittet er medtaget for at finde ud af, hvilke 

udfordringer revisorerne i praksis støder på ved den nuværende brug af dataanalyse. 

 

6.1. Udfordringer identificeret af IAASB (DAWG) 
I dette afsnit søger vi at identificere de udfordringer, der er ved dataanalyse og dets implementering. 

Dette skal forstås som de udfordringer, der kan identificeres med direkte afsæt i de internationale 

standarder, og de udfordringer som må forventes at være tilstede når dataanalyse forsøges anvendt.  

IAASB’s dataanalysearbejdsgruppe, DAWG, har lavet en dybdegående undersøgelse af, hvilke 

udfordringer der i relation til dataanalyse ved revision. Disse udfordringer består såvel i de teoretiske 

udfordringer, som arbejdsgruppen har identificeret i relation til standarderne, men også mere praktiske 

problemer, som det forventes revisor, møder i hverdagen. DAWG har efter egen undersøgelse udsendt 

”Request for input” (RFI) til trendsættere, tilsynsmyndigheder, akademikere, brancheorganisationer og 

revisionshuse. I RFI er respondenterne blevet bedt om at kommentere på undersøgelsen og enten be- 

eller afkræfte DAWG i de identificerede problemstillinger. Ydermere giver anmodningen 

respondenterne mulighed for at komme med input til problemstillinger, som DAWG måtte have overset. 

Oversigten over respondenterne kan findes i bilag 1. 

6.1.1. RFI og respondenterne 
RFI er lavet på baggrund af analyser som DAWG har foretaget med udgangspunkt i dataanalyse som 

et værktøj der skulle passe ind i revisionsstandarderne. Anmodningen om input, blev sendt ud i 2016 

med henblik på at indsamle viden fra eksterne kilder. Formålet var at udforske den viden, som branchen 

havde, og analysere sig frem til de barrierer, der står eller måtte stå i vejen for, at dataanalyse bliver 

yderligere integreret i revisorers arbejde og revisionsstandarderne (IAASB, 2016). Det skal bemærkes, 

at de udfordringer og problemstillinger, der bliver fremhævet i RFI ikke er udtømmende. Der kan derfor 
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være andre udfordringer som endnu ikke er identificeret (IAASB DAWG, 2016. s. 5).   

De problemer undersøgelsen identificere betegnes i denne afhandling som teoretiske når der er tale om 

udfordringer i relation til standarder mv. Derimod betegnes andre problemer, som praktiske hvis de i 

højere grad bærer præg af ændring af rutiner og udfordringer hermed. Et eksempel på et praktisk 

problem kan således være sikkerhedsproblemer med indsamling af data og udfordringer med 

opbevaring af kundefølsomme data. 

DAWG modtog svar fra 51 respondenter i forbindelse med undersøgelsen. Disse er tilgængelige på 

IFAC’s hjemmeside i form af breve fra hver respondent. Oversigten over respondenter kan findes i 

bilag 1. Respondenterne på RFI har varieret i baggrund, troværdighed, størrelse og geografisk placering. 

Analysen kan derfor betragtes som meget diversificeret og indsamler data fra mange dele af branchen. 

Vi vil analysere alle svarene for at opnå en forståelse for samtlige perspektiver, men vores primære 

fokus vil være på globale revisionshuse, tilsynsmyndigheder, enkelte akademikere og 

brancheorganisationer. Nedenfor vil vi kort gennemgå disse for at give en forståelse for, hvorfor vores 

fokus er rettet mod netop deres svar. 

6.1.1.1. Globale revisionshuse 

De store revisionshuse, især Big 4, investerer massivt i udviklingen af dataanalyseværktøjer og 

forventes derfor at have stor indsigt i de problemer, som benyttelse af dataanalyse kan medføre. De 

store revisionshuse er meget opmærksomme på revisionsstandarderne og fortolkningen af disse. Dette 

er både som følge af en faglighed, men også som følge af, at de ved en kvalitetskontrol, bliver holdt op 

på overholdelse af reglerne i disse standarder. Ændringerne i teknologierne, der benyttes ved revisioner, 

afføder derfor nye metodologier i revisionshusene, som skal sikre overholdelse af reglerne. IAASB og 

denne afhandling har derfor en interesse i at undersøge deres input nærmere, fordi de allerede nu, kan 

indeholde løsninger på de problemstillinger, som er identificeret. 

Revisionshusene og revisionsstandarderne er forbundet med hinanden og ændringer ved det ene element 

forårsager ændringer i den anden. Såfremt en revisionsstandard ændres, tilpasser revisorerne sig de nye 

regelsæt eller krav. Modsat hvis revisorerne begynder at anvende nye værktøjer i deres revision, 

undersøges det om standarderne forsat er hensigtsmæssige i deres nuværende form. Hele den nuværende 

omtale af dataanalyse er et godt eksempel herpå, hvor standardsætter undersøger om 

revisionsstandarderne skal ændres, for at tilpasse sig til allerede benyttede værktøjer.  

Det er de store globale revisionshuse som reviderer de fleste og de største virksomheder på verdensplan. 

Det er ved disse revisioner dataanalyse forventes at give det største udbytte, fordi datamængden er større 

og nødvendigheden af et værktøj som dataanalyse kan være til stede. Dette giver dem den bedste 

ekspertise og indsigt indenfor området. Svarende på anmodning om input kommer fra blandt andre; Big 

4, BDO og Baker Tilly. 



 50 

6.1.1.2. Tilsynsmyndigheder og internationale organisationer 

En stor del af respondenterne på RFI var tilsynsmyndigheder. De har blandt andet til job at sikre, 

reglerne i revisionsstandarderne efterleves. En stor del af deres opgaver er at udvikle og styrke 

kontrolindsatsen samt metoderne for kvalitetskontrol med revisorer. Det er relevant at medbringe 

tilsynsmyndigheder i undersøgelsen som følge af, at der kan være teoretisk tvivl indtil et 

tilsynsmyndigheder har godkendt arbejdet. 

Flere af de store internationale standardsættere bidrog også med svar til DAWG’s anmodning om input. 

De største var blandt andre “Institute of Chartered Accountants” i England og Wales (ICAEW), CPA 

Canada, The American Institute of CPAs (AICPA), International Forum of Independent Audit 

Regulators (IFIAR) og Financial Reporting Council (FRC). Enkelte af disse tilsynsmyndigheder og 

institutter vil blive uddybet og beskrevet kort. Beskrivelsen er medtaget for at give en forståelse for 

deres kompetencer på området, og hvorfor deres svar er relevante at kigge yderligere på, i en 

undersøgelse som IAASB har faciliteret: 

AICPA er det amerikanske institut for certificerede revisorer og det største af sin art, med et 

medlemsantal på 431.000 (AICPA, 2019). De er ansvarlige for udstedelse af de godkendte 

revisionsstandarder (GAAS), som er gældende i USA. AICPA har i samarbejde med IFAC og IAASB 

sørget for at GAAS og ISA’erne matcher hinanden på bedste beskub. Landende har i forlængelse heraf 

en ensartet tilgang til revision.   

Som følge af størrelsen og betydningen af AICPA’s beslutninger er det interessant særligt at inkludere 

deres synsvinkler på dataanalyse som supplement til den analyse DAWG har udført. Indarbejdelse af 

dataanalyse som en del af revision er noget som man har arbejdet meget med i AICPA. De har en 

omfattende viden om dataanalyse, som blandt andet er publiceret som følger: 

- Bogen: ”Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future” (AICPA 2015) 

- ”Audit Data Standards”, som er lavet til at hjælpe revisorer med dataindsamling (AICPA (b)) 

- ”Audit Data Analytics Guide”, som er lavet for at tilskynde revisorerne til at gøre mere brug 

af dataanalyse i deres revision (AICPA (c)). 

IFIAR repræsenterer tilsynsmyndighederne fra 55 jurisdiktioner (IFIAR, 2019). De arbejder med 

global revisionsovervågning og derigennem opretholder de offentlighedens interesse. De deler viden 

og forskning indenfor revision og fremmer samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på tværs af 

landende. IFIAR er derfor interessante, fordi de har en stor indsigt i, hvilke udfordringer 

tilsynsmyndighederne i de enkelte lande har med nye teknologier som dataanalyse. 

ICAEW repræsentere certificerede revisorer og studenter, som arbejder på at dele viden, indsigt, 

teknologisk ekspertise og beskytte kvaliteten og integriteten af revision. Deres arbejde omkring kvalitet 

gør dem til en vigtig respondent i forhold til en undersøgelse vedrørende anvendelse af ny teknologi. 

Dette fordi kvaliteten altid er helt central ved revision. 
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6.1.1.3. Akademikerne 

Der er enkelte af respondenterne, der er akademikere. Her er der er tale om CarLab fra Rutgers og en 

cand.merc.aud. klasse fra Hunter College. CarLab fra Rutgers har længe været med til at fremme 

forskningen indenfor dataanalyse og de har bidraget betydeligt til litteraturen. I denne afhandling har vi 

ligeledes valgt at inddrage en interviewperson fra Rutgers som særskilt respondent, professor Miklos 

Vasarhelyi. 

6.1.2. Analyse af respondenternes svar på RFI 
Vi har gennemgået og analyseret brevene for at finde frem til de mest betydelige udfordringer med 

dataanalyse. Både i forhold til revisionsstandarderne og for at få et indblik i problemer som revisorerne, 

diverse institutter og organisationerne arbejder med i deres hverdag. DAWG’s RFI havde også 

inkluderet et spørgsmål, om hvorvidt deres liste af udfordringer var nøjagtige og fuldendt, hvilket gav 

respondenterne muligheden for at kunne komme med deres input. På denne måde er DAWG i stand til 

at dække og inkludere andre relevante udfordringer med dataanalyse, som de ikke alene havde været i 

stand til at identificere. Analysen i denne del har vi foretaget ved: 

a) At notere de bekræftelser der var på udfordringer identificeret af DAWG,  

b) At identificere de yderligere problemstillinger som DAWG ikke selv havde fundet. 

Resultaterne af vores analyse har givet os et overblik over de største udfordringer, målt kvantitativt ud 

fra hvor mange respondenter der bekræfter hvert problem. Her har vi foretaget en sortering af dem efter 

det højeste til laveste antal bekræftelser fra respondenterne og nedenstående oversigt er fremkommet. 

Nr. Udfordringer Type af 

problem 

Antal 

bekræftelser 

1 Klassificering af revisionsprocedurer  ISA 34 

2 Kompetence og omskoling Praktisk 33 

3 Dataindsamling og sikkerhed Praktisk 29 

4 Dokumentation  ISA 27 

5 Relevans og pålidelighed af data ISA 27 

6 Professionel- skepsis og dømmekraft ISA 22 

7 Anomalier og afvigelser ISA 21 

8 Forventningskløft mellem revisoren og kunden Praktisk 20 

9 Arten af revisionsbevis   ISA 17 

10 Investeringsbyrde for små revisorer virksomheder Praktisk 12 

11 Kvalitetskontrol af softwaren  Tilsyn 12 

12 Interaktion mellem revisoren og kunden  Praktisk 10 

Figur 6 - Top 12 udfordringer med dataanalyse 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af svar på RFI 
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Oversigten indeholder nummering, kort beskrivelse af udfordringen, vores klassificering af 

udfordringen og antal af respondenter, som har bekræftet eller positivt omtalt forholdet i deres svar på 

RFI.  

For at beskrive de enkelte problemstillinger nærmere har vi nedenfor udarbejdet en oversigt over hver 

udfordring, som indeholder en nærmere beskrivelse over, hvad den enkelte udfordring dækker over. 

Nr. Udfordringer Nærmere beskrivelse 

1 Klassificering af revisionsprocedurer

  

Der er ingen distinktion mellem 

revisionsprocedurer, der anvendes til f.eks. 

risikovurdering og dem, der anvendes til 

yderligere revisionsprocedurer. Forskellige 

dataanalyse teknikker kan anvendes under 

forskellige omstændigheder og revisionsbeviset 

de resultere i har ikke en entydig klassifikation.  

2 Kompetence og omskoling Hvad har fremtidens revisor brug for af 

kompetencer og nødvendighed af omskoling for 

nuværende revisorer? 

3 Dataindsamling og sikkerhed Overførsel af kundens data til 

revisionsvirksomhed medfører problemer med 

datasikkerhed, privatlivspolitik, have tilstrækkelig 

infrastruktur til at rumme dataene og behandling 

af større mængde af data. 

4 Dokumentation  Hvordan overholdes dokumentationskravet når 

det udførte arbejde med dataanalyse skal 

dokumenteres? 

5 Relevans og pålidelighed af data Hvilke procedurer skal revisor udføre for at 

opfylde de eksisterende krav i 

revisionsstandarderne for at vurdere relevansen og 

pålideligheden af de data, der skal bruges som en 

del af revisionsbeviset? 

6 Professionel- skepsis og dømmekraft Hvordan påvirkes professionel- skepsis og 

dømmekraft af dataanalyse?  

7 Anomalier og afvigelser Hvad er et passende niveau af arbejdsindsats for 

opfølgning på identificerede anomalier og 

afvigelser? 
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8 Forventningskløft mellem revisoren og 

kunden  

Hvordan kan man undgå en forventningskløft 

mellem revisoren og kunden i forhold til 

dataanalyse og brugen heraf? 

9 Arten af revisionsbevis 

  

Hvordan kan revisor forbinde resultaterne 

(revisionsbevis) af dataanalyse tilbage til 

revisionsstandarderne og klassificere, hver enkelt 

dataanalytisk procedure i de kategorier af 

revisionsbevis standarderne indeholder? 

10 Investeringsbyrde for små revisorer 

virksomheder 

Ændring af ISA’erne, hvor dataanalyse bliver en 

del af kravene til revision, vil give problemer til de 

små revisionsvirksomheder, da det kan kræve stor 

mængde af ressourcer til softwareværktøjerne og 

omskoling af medarbejderne.  

11 Kvalitetskontrol af softwaren  Tilsynsmyndigheder opgave i forhold til 

kvalitetskontrol til udviklingen af 

dataanalyseteknologi. 

12 Interaktion mellem revisoren og kunden

  

Dataanalyse kan skabe problemer i forhold til 

revisors forståelse af virksomheden og dets 

beslutningsprocesser. 

Figur 7 - Beskrivelse af udfordringer fra RFI og dets respondenter 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af RFI og svar hertil 

Flere af de ovenstående problemer har vi afgrænset os fra i denne afhandling og undersøger derfor ikke 

disse nærmere. Udfordringerne der vil blive analyseret fremadrettet, bliver således; 

1) Klassificering af revisionsprocedurer 

2) Dokumentation 

3) Relevans og pålidelighed af data 

4) Professionel- skepsis og dømmekraft 

5) Anomalier og afvigelser 

6) Arten af revisionsbevis 

Kvalitetskontrol af softwaren og interaktion mellem revisoren og kunden er også relevante, men finder 

ikke plads som en udfordring i relation til revisionsstandarderne. I den senere sektion om 

kvalitetskontrol vil kontrollen af softwaren blive nævnt og under de praktiske udfordringer senere i 

dette afsnit vil interaktion mellem revisoren og kunden også blive omtalt. 

 



 54 

6.1.3. Analyse af top udfordringer i relation til revisionsstandarderne 
I dette afsnit vil vi arbejde videre med de 6 udfordringer nævnt ovenfor. Disse vil blive analyseret mod 

revisionsstandarderne for at få en dybere forståelse for, hvad problemet omhandler. Omfanget af 

analysen på de enkelte områder vil variere efter en vurdering af hvilke udfordringer, der er mest 

markante. 

6.1.3.1. Klassificering af revisionsprocedurer 

Gennem vores analyse af RFI i foregående afsnit identificerede vi en udfordring med klassifikation af 

revisionsprocedurer ved brug af dataanalyse i revision. Udfordringen lød som følger: 

- Der er ingen distinktion mellem revisionsprocedurer, der anvendes til eksempelvis 

risikovurdering og dem, der anvendes til yderligere revisionsprocedurer. Forskellige 

dataanalyseteknikker kan anvendes under forskellige omstændigheder og revisionsbeviset de 

resultere i har ikke en entydig klassifikation. 

Dataanalyse er et værktøj som kan benyttes med henblik på at løse enkelte handlinger, men samtidig 

kan det også anvendes på tværs af flere handlinger og flere dele af revisionsprocessen i samme trin. 

Det skaber udfordringer, hvor der sættes spørgsmålstegn i forhold den traditionelle revisionsmetode, 

efter ISA, som kræver en klassificering af revisionsprocedurer. Klassificeringen kan være enten 

risikofastsættelse eller handlinger mod afdækning af identificerede risici. Nogle af spørgsmålene er 

derfor om dataanalyse kan anvendes til risikovurdering, substansanalytiske handlinger eller test af 

kontroller. Det handler også, om hvorvidt dataanalyse kan benyttes til at opnå revisionsbevis for mere 

end en revisionsprocedure ad gangen (IRBA, 2017. s.5).  

Vi tager derfor udgangspunkt i ISA 315 for at få en forståelse for risikofastsættelsen. Her kan vi fra ISA 

315, A1 læse, at når revisor skal vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, skal de have 

en forståelse for virksomheden;  

”Opnåelse af forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol (i det 

følgende betegnet “forståelse af virksomheden”), er en løbende, dynamisk proces med indsamling, 

opdatering og analyse af information gennem hele revisionsprocessen...” 

Risikovurderingsprocedurer har til formål at opnå forståelse for virksomhedens og dets miljø, med 

henblik på at identificere og evaluere risici for væsentlig fejlinformation.  Selve formuleringen; ”... en 

løbende, dynamisk proces med indsamling, opdatering og analyse af information gennem hele 

revisionsprocessen...”, hentyder til en iterativ proces hvilket ligeledes er et kendetegn for flere typer af 

dataanalyseprocedurer.  Risikovurderingsprocesser skal, ifølge ISA 315, punkt 6 også omfatte: 

”(b) Analytiske handlinger (jf. afsnit A14-A17)” 

”(c) Observation og inspektion (jf. afsnit A18” 
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Disse analytiske procedurer kan udføres på både finansiel og ikke finansiel information, hvilket kan 

forøge revisors chance for at identificere usædvanlige mønstre og tendenser i form af transaktioner, 

beløb og/eller begivenheder (ISA 315, A14-15).   

Dataanalyse kan være med til at forbedre denne proces. De moderne dataanalyse værktøjer gør, at det 

er hurtigere, nemmere og mere effektivt, at analysere forskellige typer af data end det tidligere har været 

med de traditionelle, mere manuelle, metoder.    

Udfordringen med benyttelsen af dataanalyse fremkommer af at ISA 315 fastsætter, at 

risikovurderingsprocedurer ikke alene er nok til at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

hvorpå en konklusion kan baseres. Den samlede dataanalysehandling overlapper både risikofastsættelse 

og adressering af risiko, men kan med udgangspunkt i ISA 315, derfor ikke benyttes som en 

enkeltstående handling.   

Selvom handlinger mod fastsættelse af risiko ikke i sig selv resulterer i tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, så kan det give revisionsbevis (ISA 315, A2); 

”... Revisor kan endvidere indhente revisionsbevis om grupper af transaktioner, balanceposter eller 

oplysninger og de dertil hørende revisionsmål samt om kontrollers funktionalitet... Revisor kan også 

vælge at udføre substanshandlinger eller test af kontroller samtidigt med risikovurderingshandlinger, 

fordi dette er økonomisk hensigtsmæssigt.” 

Af ovenstående fremgår at der samtidigt med risikovurderingshandlinger kan indhentes revisionsbevis 

for poster eller effektivitet af kontroller. Hvis de resterende standarder undersøges nærmere, finder vi 

ydermere i ISA 330, A23 omtale af muligheden for at udføre tests som dækker mere end et specifikt 

formål ”test med to formål”. (IDW, 2017 s.3) fremhæver dog, at man skal være opmærksom på at en 

test med to formål kun kan udformes, hvis man adresserer hver enkelt form for test separat.  

Dette åbner muligheden, for at udføre risikovurderingsprocedurer, test af kontroller og 

substanshandlinger samtidigt, hvis man sikre sig at målene for hver procedure/handling behandles 

særskilt. Udfordringen med dataanalyse bliver derfor at dokumentere, hvad der er risikofastsættelse, og 

hvad der er revisionshandlinger. 

For at give et konkret eksempel på hvordan en handling, der adresserer både risikofastsættelse, 

effektivitet af kontroller og substanshandlinger kan vi se på et trevejsmatch.  

Trevejsmatchet laves mellem salgsordre-ID, faktura-ID og forsendelses-ID som giver en overbevisning 

for både processerne i virksomheden, nøjagtigheden og periodisering af transaktionerne samt 

tilstedeværelse af tilgodehavendet. Derudover giver det også en overbevisning for kontrolmiljøet at alle 

tre dokumenter er oprettet.  

Risikofastsættelsen adresseres her ved at opnå en indsigt i transaktionssporet og ensartetheden af de 

enkelte transaktioner. Såfremt der oprettes salg uden ordre eller indregnes omsætning uden 
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forsendelses-ID, er der en øget risiko forbundet med omsætningen og tilgodehavender. Modsat hvis alle 

transaktionerne indeholder alle tre dele, er risikoen for denne del af processen for omsætning lavere. 

Der kan dog forsat være dele af processen for omsætning som indeholder en risiko. 

Effektiviteten af kontroller efterprøves hvis, det f.eks. er en særskilt sikkerhed i systemet, at der ikke 

kan oprettes faktura uden ordre og at der ikke kan indregnes omsætning uden et forsendelses-ID. Her 

foretager dataanalyseværktøjet en fuldstændig test på alle omsætningstransaktioner i virksomheden og 

kan dermed en sikkerhed for at kontrollen har været effektivt for 100 % af omsætningen. Kontrolmiljøet 

er effektivt i det tilfælde, hvor dataanalyseværktøjet melder tilbage at der ikke er tilfælde, hvor alle tre 

dokumenter ikke er tilstede. 

Substanshandlingerne består i en revision af hver af de tre dokumenters tilstedeværelse også selvom der 

er tale om systemdata og ikke fysiske dokumenter. Dette giver sikkerhed for konkrete revisionsmål, 

som eksempelvis nøjagtighed og periodisering. Periodisering opnås der sikkerhed for fordi der efter 

IAS 18, punkt 16, ikke må indregnes omsætning før at risikoovergangen har fundet sted. Hvis 

trevejsmatchet sikrer at der er oprettet et forsendelses-ID er dette en yderligere sikkerhed i relation til 

at leveringen er sket.  

Man kunne yderligere forestille sig at værktøjet også udførte substansanalytiske handlinger og viste 

afvigelser på dækningsgrader ved de enkelte salg eller lignende. 

Eftersom den samme handling her både behandler risikofastsættelsen, test af kontroller og til sidst 

substanshandlinger bliver der tale om en ”test med 3 formål”.  

Den dybdegående analyse af udfordringen med klassificering af revisionsprocedurer viser således, at 

revisionsstandarderne tillader samtidig udførelse af de tre typer af revisionsprocedurer. Selvom 

revisionsstandarderne tilskynder en iterativ natur, er der udfordringer for revisor med at dokumentere, 

hvad der klassificeres som risikofastsættelse, kontroltest eller substanshandling.   

Det er også problematisk, at selve dataanalyse ikke har en klassificering i sig selv, men går under de 3 

former for test (Grant Thornton, 2017. s. 4). 



 57 

Udfordringen kan illustreres som følgende udarbejdet af DAWG: 

Figur 8 - Dataanalyse og revisionsprocedurer  

Kilde: DAWG (2016) s. 7 

Det er muligt, at man i nær fremtid vil gå mere væk fra klassificering af procedure, da de af natur 

overlapper hinanden. Indtil videre må det dog bero på en konkret vurdering fra revisor og 

revisionshusene for hvordan procedurerne klassificeres. 

 

6.1.3.2. Dokumentation 

Ved gennemgangen af RFI og respondenternes svar hertil fandt vi frem til en udfordring med 

dokumentation ved brug af dataanalyse i revision: 

- Hvordan overholdes dokumentationskravet når det udførte arbejde med dataanalyse skal 

dokumenteres? 

Analyserne foretaget af DAWG viser at spørgsmålet, kommer af en vis usikkerhed angående, den 

mængde af dokumentation der skal til når man benytter sig af dataanalyseværktøjer. Som konkret 

eksempel stilles der spørgsmål til, hvorvidt man skal opbevare selve datasættet (E&Y, 2017. s. 5). 

Usikkerheden stammer fra den iterative natur ved dataanalyse. Ved benyttelse af dataanalyseværktøjer 

bruges der ofte iteration til at holde styr på, hvad der er blevet forsøgt, godkendt eller elimineret. 

Herigennem findes der frem til slutproduktet, hvorpå en konklusion kan findes.  

I revisionsstandarderne kan reglerne om dokumentationskrav ved revision findes i ISA 230, mens 

yderligere specifikke krav til revisionsdokumentation i andre ISA-standarder, kan findes i 

applikationsmaterialet til ISA 230.   

ISA 230 nr. 2 siger følgende angående revisionsdokumentation: 
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” Revisionsdokumentation, der opfylder kravene i denne ISA samt specifikke dokumentationskrav i 

andre relevante ISA, giver 

a) Bevis for revisors grundlag for en konklusion om, at revisors overordnede mål er nået”  

b) Bevis for, at revisionen blev planlagt og udført i overensstemmelse med ISA og gældende krav 

i lovgivning og øvrig regulering”  

(ISA 230, punkt 2) 

I RFI bliver der kommenteret på kravene til revisionsdokumentation på side 14. Her konkluderes der, 

at det ikke nødvendigvis er løsningen, at lave anderledes dokumentationskrav når man benyttes sig af 

dataanalyse. Det er således konklusionen, at nuværende ISA 230 forsat godt kan benyttes. Det erkendes 

dog samtidig, at det ikke er problemfrit at overholde dokumentationskravet. Udfordringer er blandt 

andet spørgsmålet om hvorvidt alle data, kriterier, detaljer og algoritmer fra de udførte rutiner skal 

inkluderes i dokumentationen. Herudover om data, der anvendes i dataanalyseværktøjet, men ikke 

anvendes som en del af revisionsbeviset, skal bevares da det er blevet brugt til komme frem til 

konklusionerne i revisionsbeviset (DAWG, 2016. s. 14).    

I modsætning af DAWG, så giver mange af respondenterne udtryk for, at ISA 230 burde blive opdateret 

som følge af den stigende benyttelse af dataanalyse i revision. Respondenterne vil have bedre guidelines 

til hvordan dokumentationskrav, herunder forventninger til bevarelse af datasæt og regler, for hvor 

detaljeret dokumentationen af deres procedurer skal være (ICAEW, 2017. s. 5).   

Selvom benyttelsen af dataanalyse, som identificeret, forsat er i en opstartsfase, er der blevet udført 

undersøgelser, som kontrollerer blandt andet overholdelse af dokumentationskravet. FRC har lavet en 

undersøgelse kaldet ”Audit Quality Thematic Review: The use of data analytics in the audit of financial 

statements”. Denne undersøgelse havde til formål at se på virksomheders politikker og procedurer 

angående dataanalyse og finde frem til deres ”good practice” og ”common weaknesses”. Ved 

undersøgelsen blev der identificeret 3 tilfælde (FRC, 2017. s. 19), hvor man havde brugt 

dataanalyseværktøjer, og hvor dokumentationen i revisionsfilerne var utilstrækkeligt i forhold til 

dokumentationskravet. For at få en forståelse for, hvornår det kan vurderes at revisionsdokumentation 

er tilstrækkelig, findes der afklaring i ISA 230, punkt 8; 

”Revisor skal udarbejde revisionsdokumentation, som er tilstrækkelig til, at en erfaren revisor, som 

ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå følgende: (jf. afsnit A2-A5, 

A16-A17).” 

a) arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger udført for at overholde 

ISA samt gældende lovgivning og øvrig regulering (jf. afsnit A6-A7) 

b) resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis, og 
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c) betydelige forhold, som er opstået under revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige 

faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til disse konklusioner (jf. afsnit A8-

A11). 

Et par af de konkrete problemer FRC identificerede i relation til dokumentationskravet var; manglende 

registrering af analysekriterier og parametre, der blev brugt i softwareværktøjet, samt at selve 

softwareværktøjet havde mangel på evne til at arkivere relevant dokumentation (FRC, 2017. s. 19). Hvis 

analysekriterier, parametre eller selve arkiveringen af relevant dokumentation mangler i revisionsfilen 

har en ”erfaren revisor” svært ved at forstå, hvordan konklusionen er fremkommet.  

 

Erfaren revisor: 

Begrebet ”erfaren revisor” kan i sig selv også give problemer (BDO, 2017 s. 2). Udfordringen med et 

begreb som ”erfaren revisor” må særligt forventes at være gældende, når der arbejdes med nye 

teknologier og værktøjer. Definitionen af erfaren revisor er følgende (ISA 230, 2017): 

”Erfaren revisor - en person (intern eller ekstern i forhold til firmaet), som har praktisk 

revisionserfaring og en rimelig forståelse for: 

- Revisionsprocesser 

- ISA og krav i gældende lovgivning og øvrig regulering 

- Det forretningsmiljø, hvori virksomheden opererer, og 

- Forhold af revisions- og regnskabsmæssig karakter, som er relevante for virksomhedens 

branche”  

(ISA 230, punkt 6) 

Definitionen er meget bred, men stiller krav til ”praktisk erfaring” og en ”rimelig forståelse”. Det er 

uklart, hvordan de to parametre skal forventes at være tilstede, når et helt nyt værktøj eller koncept 

anvendes ved en revision.   

Dataanalyse er forsat i en udviklingsfase, hvor det gradvis bliver mere implementeret i 

revisionsprocessen. Derfor varierer erfaringen med dataanalyse hos revisorerne også meget. Flere 

revisorer mangler endnu en forståelse for procedurerne og praktisk erfaring med brugen af 

dataanalyseværktøjer. Selv revisorer som benytter sig af værktøjerne, er i nogen tilfælde nødt til at søge 

hjælp hos en kollega, eller sender i stedet data til en specialist, som behandler det.   

Den manglende praktisk erfaring og rimelige forståelse gør det således næsten umuligt at overholde 

revisionsstandardernes krav om revisionsdokumentation. 
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Applikationsmaterialet 

Når revisionsstandarderne skal anvendes i praksis, søges der inspiration i applikationsmaterialet til de 

enkelte standarder. Det kan være svært at passe dataanalyse ind i det nuværende applikationsmateriale, 

som efterhånden er flere år gammelt. Mange efterspørger derfor en generel vejledning til 

dokumentationskrav ved brug af dataanalyse, som klargør hvad der skal medtages i revisionsfilen, men 

dette er ikke udviklet endnu. Klare krav på området vil tilskynde brugen af dataanalyse og understøtte 

overholdelse af dokumentationsstandarden. 

Som det er i det nuværende applikationsmateriale, skal revisor eksempelvis efter ISA 230 punkt 9a, 

registrere identificerede karakteristika ved de specifikke poster eller forhold, som er blevet undersøgt. 

Udfordringer ved at registrere identificerede karakteristika når et datanalyseværktøj benyttes, kan være 

at disse ikke synes at være tilstede. Fordelen ved dataanalyseværktøjer er evnen til at processere store 

mængder af data og identificere mønstre og forhold som ikke var mulige for revisor manuelt at 

identificere. Når det kommer til dokumentationen, bliver det derfor svært at anføre karakteristika, og 

hvis hele datasættet ikke er arkiveret i revisionsfilen, er der ikke mulighed for en genudførelse for 

kontrollerende revisor. 

 

6.1.3.3. Relevans og pålidelighed af data 

Ved gennemgang af RFI og svarene hertil identificeres udfordringer vedrørende relevans og 

pålidelighed af data ved brug af dataanalyse i revision. Udfordringen blev i undersøgelsen beskrevet 

som følger: 

- Hvilke procedurer skal revisor udføre for at opfylde de eksisterende krav i 

revisionsstandarderne for at vurdere relevansen og pålideligheden af de data, der skal 

bruges som en del af revisionsbeviset? 

Denne problemstilling må siges at blive mere relevant når revisorer bevæger sig over i hovedsageligt at 

basere sig på dataanalyse. Risikoen er at data, som danner grund for analyserne og dermed den endelig 

konklusion ikke er komplet eller indeholder fejl. 

Ved gennemførelse af en revision skal revisor efter ISA 200 opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er afhængig af relevans og pålidelighed af det data 

som danner grundlaget for konklusionen. Revisionsbevis er omtalt i ISA 200, hvor det i punkt 13, litra 

b er defineret som; 

 

”Revisionsbevis – informationer, som revisor anvender for at nå til de konklusioner, som revisors 

konklusion er baseret på. Revisionsbevis omfatter både informationer, der er indeholdt i bogføringen, 

og andre oplysninger. I sammenhæng med ISA udgør: 
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i) revisionsbevisets tilstrækkelighed målestokken for mængden af revisionsbevis. Den nødvendige 

mængde af revisionsbevis påvirkes af revisors vurdering af risiciene for væsentlig 

fejlinformation og af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis 

ii)  revisionsbevisets egnethed målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og 

pålidelighed i forhold til at understøtte de konklusioner, som revisors konklusion er baseret 

på.” 

Vi ser nærmere på ordet ”tilstrækkeligt” fra det fundamentale begreb ”tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis”, dette referer til mængden af beviser fra ISA 500, A4; 

”… Tilstrækkelighed er målestokken for mængden af revisionsbevis. Mængden af det nødvendige 

revisionsbevis er påvirket af revisors vurdering af risikoen for fejlinformation (jo større risiko, desto 

mere revisionsbevis er der formentlig behov for) samt af kvaliteten af det opnåede revisionsbevis (jo 

bedre kvalitet, desto mindre mængde er formentlig nødvendig)…”  

Mængden af revisionsbevis, der skal indhentes for et enkelt område, er således afhængigt af 

risikofastsættelsen på det pågældende område foretaget indledningsvist af revisor, samt kvaliteten af 

hvert revisionsbevis. Hvor tilstrækkeligheden er målestokken for den krævede mængde er egnethed 

efter ISA 500, A5 målestokken for kvaliteten: 

 

”Egnethed er målestokken for revisionsbevisets kvalitet, dvs. dets relevans og pålidelighed i relation til 

at understøtte de konklusioner, som revisionskonklusionen er baseret på. Revisionsbevisets 

pålidelighed er påvirket af bevisets kilde og art og afhænger af de individuelle omstændigheder, som 

det er opnået under.” 

(ISA 500, A5) 

  

Egnetheden og relevansen af data hænger sammen med kvaliteten af det revisionsbevis, som kan opnås 

på baggrund af et datasæt. Efter ISA 500 punkt 7 skal revisor vurdere om data er relevante og pålidelige 

når det kommer til den udforme og udføre revisionshandlinger.   

Som et konkret eksempel på hvorfor relevans af data skal overvejes, kan revisor have svært ved at 

afdække fuldstændigheden af kreditorer, hvis det data som skal anvendes til dataanalysen, alene viser 

hvad virksomheden har bogført i løbet af året. Dette er fordi risikoen omhandler muligheden for at der 

mangler bogføring af omkostninger, som dermed ikke kan afdækkes med denne type datagrundlag. 

Når det kommer til pålideligheden af data, påvirkes denne af kilden og arten af dataene og den 

sammenhæng, hvori dataene er produceret (ISA 500, A31, ISA 200, A30). I ISA 500, A31 fremgår 

yderligere, under hensyntagen til at der kan være undtagelser, at pålideligheden af revisionsbevis øges 

når det bliver indhentet, ved benyttelse af uafhængige eksterne kilder.  
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Herudover indeholder ISA 500 både generelle og specifikke krav til vurdering af relevans og 

pålidelighed af revisionsbeviset, når dataene kommer fra virksomheden. I ISA 500, punkt 9a og 9b får 

vi følgende; 

”Når revisor benytter information, der er udarbejdet af virksomheden, skal revisor vurdere, om 

informationen er tilstrækkelig pålidelig til revisors formål, herunder hvor det er nødvendigt under 

omstændighederne: 

- (a) Opnå revisionsbevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen (jf. afsnit - 

A49-A50) og 

- (b) Vurdere, om informationen er tilstrækkelig præcis og detaljeret til revisors formål (jf. afsnit 

A51)” 

Dette kan skabe vanskeligheder når dataudtræk bliver mere komplekse og ikke længere benytter 

standardiserede systemudtræk, som er kvalitetssikrede. 

En af respondenterne til RFI, Accountancy Europe, sætter også fokus på dette faktum. Her beskriver de 

at uanset, hvor dataene stammer fra, skal revisoren sikre validering af fuldstændighed, nøjagtighed og 

pålidelighed er revideret før det videre kan anvendes i revisionen (Accountancy Europe, 2017. s. 7). 

Derfor vil arbejdet for at sikre fuldstændighed og nøjagtighed være afhængige af, hvor dataene stammer 

fra, hvor vigtige de er for selve proceduren, og hvad revisoren har til formål at afdække med beviset. 

Når mængden af data stiger, og især hvis man benytter sig af Big Data, vil dette punkt giver store 

problemer for revisorer. Problemstillingen er derfor af en karakter, der i mindre grad vil være til stede 

nu, men i højere grad give udfordringer i fremtiden.  

I forlængelse heraf nævner EY i deres svar på RFI en udfordring der kan forekomme i form af en 

dataudvindingsrisiko. Denne er ikke i sig selv ny i processen, men kan vanskeliggøres som er 

konsekvens af den teknologiske udvikling (E&Y, 2017. s.6). Processen har en risiko for fejl og det 

kræver nye IT-kontroller for at sikre et fuldstændigt datasæt.  

Relevans og pålidelighed af data bliver således en øget risiko jo mere revisor benytter sig af 

dataanalyseværktøjer i revisionsprocessen. Særligt når den data der benyttes, bliver mere kompleks kan 

det være vanskeligt at sikre fuldstændigheden og nøjagtigheden af data. Hvis der er tale om komplekse 

data indhentet fra virksomheden kan en løsning være at der stilles øgede krav til IT-kontrollerne i 

virksomheden. 

 

6.1.3.4. Professionel- skepsis og dømmekraft 

Dataanalyse forbedrer revisionskvaliteten ved at forøge effektiviteten af revisionen i næsten samtlige 

stadier af revisionsprocessen og giver revisor bedre indsigt i virksomhedens transaktioner. Det giver 
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muligheden for at teste 100 % af populationen, arbejde med større datasæt, forbedre risikovurdering, 

og giver bedre muligheder for at finde mønstre og inkonsistens.  

I RFI er der identificeret en risiko for at vi bliver for afhængige af dataanalyse og dets 

softwareværktøjer. Den fortsatte anvendelse af revisors professionelle skepsis, dømmekraft og kritisk 

tænkning skal fortsat prioriteres (IAIS, 2017. s. 1).  

Begreberne ”professionel skepsis” og ”professionel dømmekraft” er centrale begreber i 

revisionsstandarderne og der bliver igennem hele processen refereret til disse. ”Professionel skepsis” 

kommer fra ISA 200 punkt 15. 

”Revisor skal anvende faglig vurdering i forbindelse med planlægning og udførelse af en revision af et 

regnskab (jf. afsnit A25-A29).”  

(ISA 200.15) 

I RFI fremhæves det at dette forsat gælder udformning af dataanalyseprocedurer, da en revisors intuition 

ikke kan erstattes af dataanalyse eller anden teknologi. Revisorens kendskab til kundens forretnings- og 

arbejdsmiljø sammensat med revisorens professionelle- skepsis og dømmekraft er og vil, også i 

fremtiden, være en afgørende faktor for udformning og anvendelse af dataanalyser på den mest 

hensigtsmæssige måde (Accountancy Europe, 2017. s. 8). Revisors professionelle skepsis, dømmekraft 

og kritisk tænkning er en vigtig del af flere af revisionsprocesserne. Dette er eksempelvis vurdering af 

de relevante data, arten af revisionsbeviset og evaluering af resultaterne fra dataanalytiske procedurer 

(AUASB, 2017. s. 3). IAIS har et godt eksempel på, hvorfor professionel- skepsis og dømmekraft ikke 

kan erstattes; 

”For example, auditors may be able to more effectively sort through data within actuarial 

experience studies supporting changes made to insurance liability assumptions, but the application 

of professional skepticism and judgement are still needed to properly assess the reasonableness of 

the accounting estimates.” (IAIS, 2017. s. 1) 

I dette eksempel påpeger IAIS, at der er behov for revisors dømmekraft i relation til regnskabsmæssige 

skøn. Forholdet er relevant, fordi værdien af balanceposterne ikke altid kan udledes direkte fra 

transaktionerne, uanset hvilke beregningsmetoder der anvendes. Derfor skal revisors professionelle- 

dømmekraft og skepsis anvendes, i relation til disse poster. 

RFI nævner også en fare for, at revisorerne benytter sig af IT-specialister ved brug af dataanalyse og 

læner sig op ad deres arbejde uden at overveje de specifikke aspekter af det underliggende arbejde, som 

bliver udført af IT-specialisten. IT-specialisten har ikke en revisors færdigheder, uddannelse eller 

professionelle- skepsis og dømmekraft (The Rutgers CarLab, 2017, s. 3).   
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ISCA omtaler forholdet mere positivt og anfører, at professionel- skepsis og dømmekraft ikke bliver 

erstattet af dataanalyse, men at det derimod vil give revisoren mere præcise og fokuserede oplysninger, 

som kan forbedre revisors anvendelse af professionelle- skepsis og dømmekraft. Beslutningerne vil 

blive baseret på et bedre datagrundlag (ISCA, 2017. s. 5). Vi ved, at teknologien fortsat vil udvikle sig, 

men i sidste ende er det revisorens færdigheder, professionelle- skepsis og dømmekraft som er 

forskellen mellem en revision, der overholder standarderne punkt for punkt og udførelse af en revision 

af høj kvalitet (Accountancy Europe, 2017. s. 8).   

Den omtalte udfordring vedrørende professionel- skepsis og dømmekraft synes i høj grad, at være rettet 

mod en frygt for at revisor føler sig for tryk med dataanalyseværktøjerne og ikke forholder sig kritisk 

til dem. 

Risikoen forbundet med professionel- skepsis og dømmekraft vurderes således at være begrænset. I 

mange tilfælde er der tale om en bedre indsigt som vil forbedre revisors muligheder for at anvende de 

to begreber ved revisioner. Revisor skal hele tiden holde sig for øje, at der forsat er poster, hvor 

dataanalyse ikke kan stå alene i stedet for revisors dømmekraft. Derudover er der forsat er behov for en 

generel forståelse for virksomheden, som ikke kun omfatter en gennemgang af et datasæt. 

 

6.1.3.5. Anomalier og afvigelser 

Ved analysen af RFI og svarene hertil fandt vi frem til at der var udfordringer forbundet med anomalier 

og afvigelser ved brug af dataanalyse i revision, her er en af udfordringerne: 

- Hvad er et passende niveau af arbejdsindsats for opfølgning på identificerede anomalier og 

afvigelser? 

Dataanalyseværktøjer giver en ny mulighed for at tilgå test af populationer. Traditionelt set har revisor 

benyttet sig af muligheden for at tage stikprøver og på baggrund af disse konkludere på en population. 

Ved dataanalyse er det i stedet muligt at teste hele populationen og på den måde eliminere 

stikprøverisikoen. 

ISA 500, punkt 10 kommenterer på udvælgelse af elementer til test for at opnå revisionsbevis. I denne 

står følgende: 

”Når revisor udformer test af kontroller og detailtest, skal revisor fastlægge metoder til udvælgelse af 

elementer til test, som er effektive til at opfylde revisionshandlingens formål (jf. afsnit A52-A56)” 

Hvis vi efterfølgende undersøger applikationsmaterialet, som der henvises til, og ser nærmere på A52, 

fortæller denne os om metoderne som en revisor har til rådighed; 

- Udvælgelsen af alle elementer (en 100 % undersøgelse) 

- Udvælgelse af specifikke elementer og 
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- Revision ved brug af stikprøver   

(ISA 500, A52) 

Når det kommer til dataanalyse, har vi kunne konstatere ud fra vores interviews, svarene på RFI og 

akademisk litteratur, at en af de store muligheder som kommer med dataanalyse, er muligheden for at 

teste hele populationen, altså. en 100 % undersøgelse. ISA 500, A53 fortæller os at fuld populationstest 

primært finder anvendelse når;  

- Populationen består af få elementer af høj værdi,  

- der er en betydelig risiko, og andre metoder ikke giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

eller  

- hvis transaktionerne i høj grad er standardiserede og gøre en 100 % undersøgelse 

omkostningseffektiv.  

Dataanalyse åbner imidlertid for at teste populationer med størrelse på millioner og milliarder af 

individuelle elementer, uanset om de er standardiserede eller ikke. Dette er en ny mulighed, der ikke 

kunne foretages før udviklingen af teknologien, og som udspringer fra den første ud af de 3 metoder i 

ISA 500 og bygger videre på den. Metoden eliminerer stikprøverisikoen som følge af at alle elementer 

testes, men det skaber problemer i form af ”falske afvigelser”.  

For at belyse problemet kræver det en yderligere indsigt i, hvordan et datanalyseværktøj virker. Alle 

dataanalyser har et sæt forudindstillet variabler, antagelser og parametre, eksempelvis kan det være at 

prisen, varen og indkøbsordren matche hele vejen igennem salgsordren. Der kan alligevel opstå 

afvigelser i processen af helt naturlige grunde, dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis der blev 

givet en rabat. Her opstår en afvigelse fordi der opstår uventede kompleksiteter i forholdet mellem 

variablerne og afvigelsen skyldes således ikke nødvendigvis en egentlig fejl. Dette refererer RFI til som 

”falske fejl”. Alt efter hvilken type handling som dataanalyseværktøjet udfører, skal afvigelser 

behandles forskelligt. SAICA omtaler, at hvis dataanalyse benyttes til re-kalkulering af et beløb på 

baggrund af faktiske inputs, og en afvigelse identificeres, skal denne behandles og evalueres som en 

faktisk fejl efter ISA 450. Modsat anfører de, at hvis en afvigelse identificeres ved en substansanalytisk 

handling, skal afvigelsen behandles anderledes og undersøges nærmere. 

Mange af de større virksomheders transaktionsspor består af millioner eller måske milliarder 

transaktioner i dag. Dette kan resultere i hundred- eller tusindvis af afvigelser. Passer man ikke på og 

mange af disse afvigelser afspejler falske afvigelser er der risiko for at revisionshandlingen har et 

uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug eller, ved manglende opfølgning, at der konkluderes forkert.  

Ved nærmere undersøgelse kan det vise sig, at mange af disse afvigelser ikke er reelle afvigelser, men 

at det var selve testen som ikke var konfigureret korrekt (ICAEW, 2016. s. 17).    
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Det er derfor vigtigt, at man laver yderligere undersøgelser og sikre sig at afvigelserne er en reelle fejl 

før man konkluder på resultaterne.  

Løsningen på denne udfordring kan findes ved at besvare spørgsmålet, om hvordan afvigelser skal 

håndteres. Traditionelt vil man, som revisor i udvælgelsen af alle elementer (en 100 % undersøgelse), 

efterforske alle fundne afvigelser individuelt, men dette kan være umuligt som følge af størrelsen af 

populationen, og afvigelserne, der kan forekomme heraf. En af løsningerne kan i stedet være at man 

benytter sig af stikprøver og analytiske procedurer på afvigelserne og derved undgår at skulle teste dem 

alle enkeltvist. Herigennem vil disse afvigelser blive behandlet for sig selv og set som en særskilt 

population. DAWG fremhæver selv denne mulighed i RFI (IAASB DAWG, 2016. s. 14).  

Der er ingen vejledning på området endnu og revisionsstandarderne afspejler hellere ikke de nye 

metoder som dataanalyseværktøjer har givet en mulighed for at anvende. For hver ny metode vil 

revisorer møde en ny udfordring, som kræver at revisorer anvender sin professionelle- skepsis og 

dømmekraft. Dette kan være dog være vanskeligt, da de selv er uerfarne på området. DAWG havde 

fremhævet denne usikkerhed i RFI og nogle af respondenterne kom med input til håndteringen.   

JICPA mener, at selvom man prøver at tilføje flere variabler, antagelser og parametre til 

dataanalyseværktøjet, vil et betydeligt antal afvigelser forblive (JICPA, 2017, s. 5). Den første reaktion 

til afvigelserne skal ikke være, at teste og afprøve hver afvigelse, det er bedre først at overveje om 

revisionsbeviset hører til et område som har høj sandsynlighed for væsentlige fejlinformation. Dette 

skal forstås som, at hvis der er tale om et område som udgør en lav risiko, skal der ikke bruges energi 

og ressourcer på en dybdegående opfølgning af hver afvigelse.  

Teoretisk bør fokusset derfor ikke være på stikprøver af afvigelserne, men at bekræfte eller afkræfte, 

hvorvidt afvigelserne er reelle afvigelser. JICPA giver ikke reelle svar på alternativer til verificering af 

hvorvidt der er tale om reelle afvigelser, men den teoretiske tilgang til afvigelserne kan være fornuftig. 

SAICA anfører i deres svar på RFI, at revisorerne først og fremmest bør fokusere på arten, årsagen og 

omstændighederne af afvigelserne efter (ISA 530, punkt 12). 

”Revisor skal undersøge arten af og årsagen til eventuelle konstaterede afvigelser eller 

fejlinformationer og vurdere disses mulige indvirkning på formålet med revisionshandlingen og på 

andre dele af revisionen (jf. afsnit A17)”  

(ISA 530.12) 

Derefter skal kilden og årsagen til forekomsten undersøges (SAICA, 2017. s. 22). Afslutningsvist 

foreslås det at man grupperer afvigelserne, for at finde frem til om afvigelserne er tegn på væsentlige 

fejinformation i populationen eller at betragte som falske afvigelser eller atypiske fejl. Det kan gøres 

ved at tage en af grupperne, og undersøge hvorvidt de er homogene. Hvis der er er homogene grupper 

kan dette så muliggøre en stikprøvebaseret tilgang til afvigelserne. I praksis kan det være problematisk, 
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da grupperingen er afhængigt af at en del eller hele populationen er homogen. Det skal noteres at denne 

tilgangsmetode allerede findes i revisionsstandarderne herunder ISA 330, ISA 450, ISA 520 og ISA 

530.    

Det er tydeligt fra det ovenstående, at der i øjeblikket forskes og eksperimenteres med forskellige 

metoder til håndtering af afvigelser. Udfordringen er at værktøjerne allerede benyttes i praksis og at der 

mangler stadigvæk udvikling af vejledende materiale som revisorer kan gøre brug af når der igennem 

revisionen identificeres afvigelser. Mangel af en bestemt guideline og mangel på vejledning i 

revisionsstandarderne skaber usikkerhed og bremser udviklingen af brugen af dataanalyseværktøjer og 

det potentiale produktet har. Revisorerne kan benytte sig af professionel- skepsis og dømmekraft ved 

benyttes af dataanalyse i relation til afvigelser, men det skaber en risiko for at der er forskellige og 

uhensigtsmæssige tilgange til dataanalyse. Det skaber ligeledes en risiko for at dataanalyse ikke 

anvendes, da der er en risiko forbundet hermed.   

Som standarderne og omtalen af dataanalyse er indtil videre, er revisorer tvunget til at drage individuelle 

konklusioner på, hvordan der hensigtsmæssigt følges op på afvigelser ved revision. Derefter er de 

overladt til kvalitetskontrollens vurdering af om deres opfølgning har været passende. 
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6.1.3.6. Arten af revisionsbevis 

Ved gennemgang af RFI fremgik en udfordring relateret til arten af revisionsbevis ved brug af 

dataanalyse i revision. Udfordringen er identificeret som spørgsmålet som: 

- Hvordan kan revisor forbinde resultaterne (revisionsbevis) af dataanalyse tilbage til 

revisionsstandarderne og klassificere, hver enkelt dataanalytisk procedure i de kategorier af 

revisionsbevis standarderne indeholder. 

Denne udfordringer er sammenfaldende med den tidligere analyserede udfordring ”klassificering af 

revisionsprocedure”, men egentligt er det to sider af samme mønt. Forskellen ligger i, at denne 

udfordring handler mere om bestemmelse af arten og den endelig evaluering af revisionsbeviset opnået 

ved dataanalyseprocedurer og dets tilstrækkelighed. Revisionsprocedurer og værdien af det bevis der 

indsamles ved disse varierer. Dermed er klassifikationen af arten af revisionsbevis vigtig, når det skal 

vurderes om der er indsamlet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Hvis vi starter med at kigge på ISA 330, punkt 4 kan vi se, at substanshandlinger deles op i følgende: 

”(a) substanshandling – en revisionshandling, der er udformet til at opdage væsentlig fejlinformation 

på revisionsmålsniveau. Substanshandlinger omfatter: 

- (i) Detailtest (af grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger) og 

- (ii) Substansanalytiske handlinger” 

Revisor kan få en vanskelig opgave når revisionsprocedurer skal klassificeres, som detailtest eller 

substansanalytisk handling, når der benyttes et datanalyseværktøj. For at få en ide om hvordan der 

skelnes mellem de to typer, søges der først definitioner på begreberne.  

Der findes ikke en klar definition af detailtest i revisionsstandarderne, men for substansanalytiske 

procedurer gør der. Definitionen herpå fremgår af ISA 500, A21 og ISA 520, punkt 4: 

”I ISA'erne forstås ved "analytiske handlinger" vurderinger af finansielle oplysninger gennem analyse 

af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikkefinansielle oplysninger. Analytiske 

handlinger omfatter også en nødvendig undersøgelse af konstaterede udsving eller sammenhænge, der 

ikke er konsistent med anden relevant information, eller som beløbsmæssigt afviger betydeligt fra 

forventede værdier (jf. afsnit A1-A3)” 

Ud fra definitionen kan vi læse, at revisor ved en substansanalytisk handling, skal have forventninger 

til analysen og derefter identificere afvigelser fra disse forventninger. Som nævnt er forventninger en 

del af opsætningen når et datanalyseværktøj benyttes. 

Der er i revisionsstandarderne specifikke krav til udvikling af forventninger og identificering af 

variationer. Disse kan findes i ISA 520, punkt 5 a-d, men mere specifikt ved c-d.  
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- ”(c) opstille forventninger til bogførte beløb eller nøgletal og vurdere, om forventningerne er 

tilstrækkeligt præcise til at identificere en fejlinformation, der alene eller sammen med anden 

fejlinformation kan medføre, at regnskabet vil indeholde væsentlig fejlinformation (jf. afsnit 

A15), og 

- (d) Fastslå størrelsen af en eventuel afvigelse mellem bogførte og forventede beløb, der kan 

accepteres uden yderligere undersøgelse som krævet i afsnit 7 (jf. afsnit A16)” 

”Det forventede beløb” i 5d afhænger af det ønskede niveau for sikkerhed ved proceduren og det 

vurderede væsentlighedsniveau for væsentlig fejlinformation.  

Forskellen mellem detailtest og substansanalytiske handlinger er relativt simpel i teorien. Detailtest 

vedrører test af posternes indhold, som gerne skal kunne bekræftes af den understøttende 

dokumentation. Man går med andre ord helt ind til detaljerne, som navnet også antyder.   

Derimod vedrører substansanalytiske handlinger revisors analyse af niveau og udvikling i konkrete 

poster eller nøgletal, hvor det sammenlignes med sidste års kontosaldo, budgettet eller andre beløb, alt 

efter hvad revisors opstillede forventninger er.   

Holder vi fast i eksemplet med trevejsmatch mellem salgsordre-ID, faktura-ID og forsendelse-ID, kan 

vi her illustrere et konkret tilfælde, hvor klassifikationen bliver vanskelig. Denne handling har 

karakteristika af detailtest, da dataanalyseværktøjet bruger oplysninger fra 3 forskellige datasæt, der 

bliver brugt som understøttende dokumentation for hinanden. De repræsenterer salgsordren, fakturaen 

og forsendelsesdokumentationen. Forekommer der en mangel ved en af posterne, vil det blive opfanget 

automatisk af værktøjet og præsenteret for revisoren.   

Den samme trevejsmatch eksempel kan også anses, som en substansanalytisk handling fordi, at 

revisoren opsætter forventninger til forholdet mellem finansiel og ikke-finansiel information. 

Dataanalyseværktøjet analyserer herefter populationen efter disse forventninger og fremhæver 

afvigelser der måtte fremkomme.  

Det skaber udfordringer relateret til ISA 330, punkt 21, da denne siger: 

”Hvis revisor har fastslået, at en vurderet risiko for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau 

er en betydelig risiko, skal revisor udføre substanshandlinger, som er specifikt rettet mod denne risiko. 

Når metoden ved en betydelig risiko kun består af substanshandlinger, skal disse handlinger omfatte 

detailtest.” 

Usikkerheden relateret til arten, som vist i foregående eksempel, skaber problemer i forhold til 

overholdelse af denne. Indtil videre er der ingen vejledning til klassifikation af handlinger foretaget af 

dataanalyseværktøjer, og revisor må derved benytte sin professionelle dømmekraft og kompetencer til 

at foretage en vurdering af arten af revisionsbevis..  
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6.2. Praktiske udfordringer 
I det foregående afsnit blev de udfordringer som IAASB’s working group har identificeret, gennemgået 

og beskrevet. I dette afsnit søges i stedet at gennemgå de nuværende praktiske udfordringer ved 

anvendelsen af dataanalyse efter revisionsstandarderne. Udfordringerne i dette afsnit er identificeret 

med udgangspunkt i de forhold som respondenterne til denne afhandling selv fremhæver.   

Som belyst i tidligere områder er implementering af dataanalyse på et relativt tidligt stadie. Som 

Christian Nielsen (2019) omtaler, er det særligt i risikofastsættelsen, at dataanalyse har vundet sit indtog 

eftersom, at det giver revisor mulighed for hurtigt at få et overblik over samtlige data samt transaktions-

flow og herefter skræddersy revisionen efter dette. Fordelen med dette er, at revisionen effektivt kan 

rettes mod de områder, som efter en samlet graduering vurderes at have en øget risiko, hvilket 

formindsker risikoen for væsentlige fejl i regnskabet. Når dette er nævnt, er der dog forsat udfordringer 

ved benyttelsen af dataanalyse, som revisionen støder på i forbindelse med planlægning, udførelse og 

afslutning af revisionen. 

 

6.2.1. Data 

6.2.1.1. Tilvejebringelse af data 
De praktiske udfordringer forbundet med benyttelsen af dataanalyse har udviklet sig meget over de 

sidste par år Nielsen (2019). Tidligere har en af de helt store udfordringer været tilvejebringelse af data. 

Dette skyldes både, at virksomhederne opbevarede mindre data, men også fordi de dataudtræk som 

kunne laves, var svære at bearbejde.  

”Det er blevet væsentligt nemmere at få de data ud af systemerne som man skal bruge. Der er kommet 

en række værktøjer der gør det meget nemmere at bearbejde data og i høj grad også visualisere data” 

(Nielsen, 2019. 3.10) 

I de senere år har virksomhedernes informationssystemer udviklet sig en del, og tilbyder nu generelt 

ensartede dataudtræk, som nemmere kan eksporteres i det ønskede format. Det er ikke nødvendigt at 

have en IT-specialist med ud som skal snakke med flere forskellige mennesker i de enkelte 

virksomheder for at vurdere, hvilke tabeller det er muligt at få adgang til. Det kan stadig være tilfældet 

at en IT-Specialist er nødvendig for tilvejebringelse af data, men i et mindre omfang end tidligere. Riise 

(2019) støtter op herom. 

Som beskrevet i foregående afsnit identificerede IAASB, DAWG, også udfordringer relateret til data. 

Her var der i højere grad tale om sikring af relevans og pålidelighed af data, hvilket i stigende grad 

bliver aktuelt, når data i højere grad benyttes som grundlag for konklusioner. 

Sørensen (2019) oplyser, at noget af det tilsynet har fokus på er at revisionsvirksomhederne har fastlagte 

procedurer for indhentning, sikring og validering af data. Dette skal være med til, at sikre kvaliteten i 

revisionsvirksomheden, samt formindske risikoen for fejl ved indhentning og validering af data. 
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Erhvervsstyrelsens kontrol af input afsluttes således når de kan se, hvordan data er indhentet, hvordan 

data er valideret, og hvordan revisor har forholdt sig til fuldstændigheden af data. En videre behandling 

af tilsynets holdning er foretaget i afsnit 7. 

 

6.2.1.2. Kompleksitet af data 
En anden udfordring der kan være ved benyttelsen af dataanalyseværktøjer, er kompleksiteten af data. 

I meget simple datasæt er det nemt at sætte analyser op, men når der er tale om større ERP-miljøer kan 

det blive sværere at arbejde effektivt og analyserende på data. Beck (2019) omtaler udfordringer 

relateret til behandling af data og fortolkning af data. Den oprindelige holdning har været at det var i de 

større revisioner, som var meget tidskrævende, at det ville være relevant at benytte dataanalyse for at 

spare tid i forhold til manuelle handlinger. Både Nielsen (2019) og Beck (2019) omtaler, at det faktisk 

er meget nemmere at håndtere input, opsætning af værktøjerne og output på revision af mellemstore 

virksomheder, som stadig har et godt datagrundlag, men som ikke er ligeså komplekse som de helt store 

børsnoterede virksomheder. Beck (2019) giver et eksempel med en kunde som har en enkelt postering 

med mere end 1 million ”ben”, hvilket vil give udfordringer i et datanalyseværktøj, som helt sikkert 

ikke er sat op til at håndtere sådan en type postering.  

Efter analysen i det forrige afsnit er det som forventet at dette forhold giver problemer, da det blev 

adresseret at dataanalyseværktøjer kræver forventninger og søger efter afvigelser fra disse. Hvis 

posteringerne ikke er homogene, er det svært effektivt at sætte forventninger op, der ikke vil medføre 

et stort antal afvigelser. 

En anden overvejelse er ligeledes, at hvis der skal betydelig tid og flere handlinger til manuelt for at 

gøre data læseligt for et system, mindsker det en effektiv besparelse og øger risikoen for manuelle fejl 

i processen.   

Sørensen (2019) oplyser, at ved benyttelse af dataanalyse er det vigtigt, at der er procedurer i 

revisionsvirksomhederne for hele processen, såvel forbehandling og validering af data, som fortolkning 

af output og konklusion på de områder, man forsøger at få afdækket. Afhandlingen vender tilbage til 

erhvervsstyrelsens tilgang i afsnit 7. 

 

6.2.2. Fortolkning af revisionsstandarder 
Revision er en branche som er meget reguleret efter revisionsstandarderne og som identificeret tidligere 

i afhandlingen er omtalen af nye teknologier meget sparsom i disse. Der er endnu ikke kommet en klar 

og ensartet fortolkning af, hvordan dataanalyse passer ind i revisionsstandarderne. Der er både nogle, 

som er af den opfattelse at revisionsstandarderne kan omfatte dataanalyse uden de store vanskeligheder, 

men også dem som mener at der mangler afklaring af, hvordan det aktivt kan og må bruges i forbindelse 

med en revision. Analysen af RFI har været med til at belyse, hvor i revisionsstandarderne revisorer 

kan mangle afklaring. 
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Dette forhold har været tydeligt gennem de i denne afhandling udførte interviews, hvor flere 

respondenter støttede op om standarderne i deres nuværende form, Mens der også har været 

respondenter, som mener at der forsat i større eller mindre grad mangler afklaring af forholdet. 

Fordeling af respondenternes holdning 
Fordelingen af respondenternes holdning er interessant i forhold til, hvilke områder de arbejder 

indenfor. De respondenter som har været tilhængere af en opdatering eller som minimum afklaring i 

standarderne var: 

➢ Miklos Vasarhelyi (Research/professor) 

➢ Christian Lehman Nielsen (Audit innovation) 

➢ Martin Samuelsen (Kvalitetsstyring) 

De respondenter som derimod ikke mener, at der er betydelige udfordringer i forhold til dataanalyse og 

benyttelsen af dette produkt i revision efter de internationale standarder er: 

➢ Thomas Riise (Underviser i revision ved CBS) 

➢ Jon Beck (Statsautoriseret Revisor - KPMG) 

➢ Troels Toft Nielsen (Erhvervstilsynet) 

➢ Vibeke Sylvest (Brancheorganisation – FSR) 

Det interessante ved fordelingen findes i, hvor i processen de enkelte respondenter opererer. Nedenfor 

har vi illustreret processen for dataanalyseværktøjer: 

 

Christian Lehman Nielsen er ansvarlig for udvikling af dataanalyse og skal blandt andet finde løsninger 

på, hvor i revisionsprocessen dataanalyse kan, og skal indgå. Miklos Vasarhelyi forsker i dataanalyse 

med særligt fokus på mulighederne for ”Continuos Auditing” (CA). Vasarhelyi arbejdsområde er noget 

mere fjernt fra traditionel revision end de resterende respondenter. Dette som følge af at CA arbejder 

med forudsigelser og samtidig revision. Her er særligt forudsigelser er ikke en del af de nuværende 

erklæringer med høj grad af sikkerhed.  

Fælles for disse to respondenter er at de begge sidder med videreudviklingen af produktet dataanalyse 

og at disse to ser udfordringer i forhold til standarderne kan give problemer i forhold til den forsatte 

forbedring af dataanalyse.  

Hvis vi ser videre i processen, benytter Jon Beck dataanalyseværktøjer i revision og Thomas Riise 

underviser i revision ved CBS. Forskellen på disse i forhold til udviklerne og forskerne kan til dels 

Forskning 
& Udvikling

Benyttelse
Kontrol 
& Tilsyn
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henledes på, at der ved udførsel og undervisning særligt må findes fodfæste i, hvordan tilgængelige 

dataanalyseværktøjer fungerer nu, og ikke hvad potentialet for udviklingen er. At der ikke her ses 

udfordringer, kan være et udtryk for, at dataanalyse måske ikke er blevet taget i brug på et niveau, hvor 

der i praksis opstår betydelige udfordringer i forhold til standarderne. 

Troels Toft Nielsen fra erhvervsstilsynet er også af den holdning, at der teoretisk er enkelte 

udfordringer, men at der endnu ikke er udfordringer i praksis i forhold til revisionsstandarderne. Hvis 

vi ser på tilsynets holdning i forlængelse af praktikernes, kan vi udlede, at den benyttelse af dataanalyse 

som tilsynet støder på ved deres kvalitetskontrol, endnu ikke er nået til et stadie, der falder uden for 

rammerne i de nuværende revisionsstandarder.  

Hvis der holdes fokus, på de udfordringer brugerne af dataanalyse oplever, må det også kunne udledes 

at udviklerne af programmer og procedurer vedrørende dataanalyse ikke sender programmer og 

procedurer ud til brugerne som ikke overholder revisionsstandarderne. Derved vil der forhåbentligt kun 

i sjældnere tilfælde identificeres problemer med overholdelse af begrebsrammer i forbindelse med 

brugen af dataanalyse. 

 

Udfordringer fremhævet ved interviews 

Vender vi tilbage til de udfordringer som forskerne og udviklerne løbende støder på fremgår flere af de 

samme problemstillinger som DAWG har fremhævet i RFI;  

”Vi er jo en meget reguleret industri med tilsyn, regulatorer, standardsættere mv. Det er ikke nemt at 

finde afsæt i standarderne for benyttelsen af dataanalyse. For der er ikke rigtigt nogen steder i 

standarderne der danner rammer for en struktureret benyttelse for dataanalyse i revision. Der tales om 

at der kan laves analytisk revision, risikovurdering og analyser med mere. Men det at arbejde 

struktureret med dataanalyse, tage data ind og teste IPE (Information produced by the entity), 

visualisere data, teste outliers og benytte dette til at skære noget fra og graduere sin risikovurdering, 

herunder, hvor mange outliers skal der kigges på? Hvordan påvirker dataanalyse mit 

væsentlighedsniveau? Hvordan påvirker dataanalyse den måde som jeg forholder mig til fejl på?  

(Nielsen 2019, 11.45) 

Her nævnes der på kort tid mange af de tidligere analyserede problemstilling. Både klassificering af 

revisionsprocedurer, relevans og pålidelighed af data, professionel- skepsis og dømmekraft og 

anomalier og afvigelser.   

Ved en normal risikofastsættelse gennemgås virksomhedens omverden, processer, kontroller mv. og 

heraf foretages der en risikovurdering og revisionen bliver planlagt. Det der savnes klarhed over er 

derfor, hvordan en moderne benyttelse af dataanalyse påvirker denne risikovurdering. Kan man risikere 

at skære for meget væk? skære for lidt væk? Tilrettelægge sin revision forkert? Fastsætte forkerte 

væsentlighedsniveauer? Er det at transaktions-flowet opfører sig som forventet et udtryk for en lavere 



 74 

risiko? Alle disse spørgsmål er en udfordring i forhold til revisors professionelle- skepsis og 

dømmekraft, fordi der endnu ikke er praktisk erfaring, der understøtter beslutninger på disse områder. 

Nielsen (2019) italesatte også anomalier og afvigelser som et område, hvor der savnes klarhed. 

Vasarhelyi (2019) støtter op om udfordringerne på dette område, og omtaler problemet som at det slet 

ikke er en mulighed at følge op på alle de afvigelser der kunne fremkomme ved sampling. 

  

Sørensen (2019) uddyber at der er teoretiske udfordringer ved benyttelse test af totalpopulation når det 

kommer til afvigelser, som man i praksis kan behandle.  

”I praksis vil man forsøge at gruppere afvigelserne, hvilket er det som er svært. Her skal være en 

ensartethed for, hvad der ligges til grund for grupperingen og den konklusion der nås frem til” 

(Sørensen, 2019 10.40) 

Han uddyber, at revisionsstandarden forsat skal benyttes, men at stikprøvestørrelsen nu er 100% i stedet 

for en mindre andel. Deraf udledt skal der som det nævnes i ISA 530, tages stilling til alle de afvigelser 

som identificeres. Muligheden er der, som Sørensen (2019) fremhæver for at gruppere ensartede 

afvigelser, og konkludere på afvigelserne i samlede grupper. 

En anden udfordring som fremgår af interviews, er dokumentationen. Sørensen (2019) omtaler at en af 

udfordringerne ved kvalitetskontrol er, at de ikke har adgangen til det samme data, som revisorerne, 

havde ved udførelse af revisionen. Denne problemstilling er i overensstemmelse med udfordringen 

identificeret i RFI om hvorvidt datainput også skal arkiveres når dataanalyseværktøjer benyttes. 

Vi kan således konkludere at der ikke er enighed, om hvordan dataanalyse i revisionssammenhænge 

skal fortolkes. Det at der er så store forskelle på, hvad respondenterne har svaret og den begrænsede 

benyttelse af dataanalyse som erhvervstilsynet støder på, må være et udtryk for at usikkerheden i 

markedet i praksis virker præventivt for benyttelsen af dataanalyse. Vi kan samtidig se at den del af 

vores respondenter, som ser de største udfordringer ved dataanalyse, er dem som er i den indledende 

fase med forskning, udvikling og til nogen grad benyttelse af dataanalyse. 

Udfordringer fremhævet af denne afhandlings respondenter antages at være et udtryk, for hvilke 

problemer der er på nuværende tidspunkt for implementering. Disse udfordringer består med 

udgangspunkt i ovenstående hovedsageligt af følgende: 

a) Klassificering af revisionsprocedurer 

b) Dokumentation 

c) Relevans og pålidelighed af data 

d) Professionel- skepsis og dømmekraft 

e) Anomalier og afvigelser 
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6.2.3. Etiske problemstillinger 

6.2.3.1. Etik & integritet 

Et helt andet aspekt af den problemstilling, der ses i praksis, er etikken. Det faktum, at der ikke er nogen 

krav om benyttelsen af dataanalyse stiller et øget krav til revisors dømmekraft og integritet, når det skal 

besluttes om dataanalyse skal anvendes. Vasarhelyi (2019) ser det som et stort problem, at traditionel 

revision giver en mulighed for sampling og argumenterer for at det ikke giver mening, at tage en 

stikprøvestørrelse på 50 i en population, der består af en million. Der er indtil videre en praksis for at 

stikprøvestørrelser accepteres såfremt professionel dømmekraft er anvendt fornuftigt og at 

argumentationen herfor er på plads.   

Det betyder, at selvom der en nu er kommet en mulighed for at teste alle transaktioner, kan man altid 

falde tilbage på stikprøvevis sampling også selvom test af hele populationen var en mulighed. For 

kvaliteten af revisionen vil det være bedst at lave konklusionen på baggrund af totalpopulationen og 

ikke konkludere på baggrund af en stikprøve. 

En anden risiko kunne være, at revisor i benytter muligheden for at sende input igennem et 

datanalyseværktøj, og hvis der er for mange afvigelser, som giver udfordringer, kan tilgangen droppes 

og revisor går i stedet tilbage til at benytte en traditionel stikprøve tilgang. Dette giver revisoren 

mulighed for at undersøge om dataanalyse passer på kunden og derefter gå tilbage til en traditionel 

metode, hvis det bliver for besværligt. Risikoen er igen, at revisor løser opgaven efter den tidsmæssige 

mest optimale metode uden ordentligt at tage højde for kvaliteten af revisionsbevis.  

Vasarhelyi (2019) nævner at der bliver benyttet dataanalyse i praksis, men at revisorer i nogle tilfælde 

ikke nævner det i deres arbejdspapirer, som følge af at der ville opstå et krav om opfølgning på alle de 

afvigelser som blev identificeret. 

 

6.2.3.2. Videregivelse af resultater til virksomheden 

I det nuværende scenarie er det revisor, der i høj grad benytter dataanalyse til at analysere, kontrollere 

og vurdere virksomheden. Når revisor benytter mere avancerede værktøjer og kompetencer som er 

opnået ved at arbejde med mange forskellige virksomheder, er der en mulighed, for at de udfører 

analyserne anderledes end, hvad virksomhederne selv ville have gjort. Virksomhederne kan derfor være 

meget interesserede i resultaterne af de observationer og analyser, som revisor har lavet og ønske indsigt 

i disse. 

Forudsat at de analyser som revisor har udarbejdet benyttes af ledelsen som et beslutningsgrundlag 

konsekvent igennem virksomheden kan det give udfordringer i forhold til selvrevision, når revisor skal 

lave sin revision. Vestergaard og Sørensen (2019, 21.40) udtaler:   
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”Revisor skal huske sin rolle. Jo mere data du får, og jo mere du kan analysere kunden. Bevæger du 

dig så ind over grænsen til, at det i højere grad er dig, der påvirker regnskabet end, at det er kunden? 

Et eksempel kan være, at du kan regne alle omsætningshastigheder ud på varelageret og præsentere 

noget for kunden, som er meget bedre end det, kunden har selv, og så skal kunden til at sidde og 

vurdere, hvad nedskrivningen skal være på det pågældende varelager. Er det så revisor, der i bund og 

grund påvirker den vurdering, eller er det kunden selv?” 

Det skal holdes for øje, at revisionshusene også har en økonomisk overvejelse i forholdet i og med, at 

deres analysemetoder kan give en merværdi til virksomheden. Derfor kan det være i revisors 

økonomiske interesse at dele resultater med virksomhederne ud over, hvad der måske er 

hensigtsmæssigt i forhold til uafhængigheden. 

Hele denne problemstilling har hidtil ikke fyldt så meget i debatten, men kan have sin relevans. Dette 

vil være relevant så længe, der er en risiko for at revisor har et bedre kompetencesæt til at foretage 

analyser på virksomheders data, og i øvrigt har adgangen til data. I samme forbindelse er det vigtigt at 

revisor husker den tavshedspligt, som de er underlagt jf. revisorloven § 30 stk. 1 og har overvejelsen 

med om, hvorvidt de må videregive de analyser de udarbejder til forskellige funktioner i relation til 

virksomheden. 

Riise (2019) ser dog udviklingen gå en lidt anden vej og forventer et mindre praktisk problem i relation 

hertil. Han drager i stedet paralleller til den gang virksomhederne begyndte at vokse sig så store, at 

substansrevision ikke længere var muligt. Her blev der designet interne processer og kontroller i 

virksomhederne, som revisor kunne supplere sin substansrevision med at bero sig på. Tilsvarende 

forventer han, at der sker en udvikling i retning af, at virksomhederne selv benytter dataanalyse mere 

og mere og dermed for et bedre grundlag til selv at træffe beslutninger på. Dermed flyttes analyserne 

til i stedet at blive udført af virksomhederne selv og risikoen for selvrevision mindskes.  
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6.2.4. Delkonklusion 

Vi har i denne sektion identificeret flere udfordringer i relation til implementering af dataanalyse i de 

nuværende revisionsstandarder. Disse problemer skaber en usikkerhed blandt brugerne af standarderne, 

når de på nuværende tidspunkt skal forsøge at passe dataanalyse ind i revisioner. De mest betydelige 

udfordringer er oplistet nedenfor: 

Klassificering af revisionsprocedurer  

Den dynamiske proces ved benyttelse af dataanalyseværktøjer gør det svært at klassificere handlinger 

som enten risikofastsættelse, test af kontroller eller substanshandlinger. Klassifikationen er relevant 

som følge af styrken af det revisionsbevis ikke er ens for de tre typer af handlinger. Dataanalyse kan 

udføre alle 3 samtidig, trevejs-formål, men dette finder ikke hjemme i de nuværende standarder. 

Dokumentation  

Der er usikkerhed blandt brugerne af revisionsstandarderne, om hvordan dokumentationskravet i ISA 

230 overholdes når dataanalyse benyttes. Usikkerheden består, i hvor meget dokumentation der er 

tilstrækkeligt for at overholde kravet om at en erfaren revisor skal kunne forstå forhold som defineret i 

ISA 230, punkt 8. En anden udfordring ligger i selve begrebet erfaren revisor og definitionen heraf. En 

erfaren revisor har kendskab til og erfaring med de forhold der arbejdes med. Således er kravet om at 

en erfaren revisor skal kunne forstå hvordan et nyt teknologisk værktøj er blevet benyttet og virker svær 

at forholde sig til.  

Relevans og pålidelighed af data   

Revisorer vil altid have tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og den kan forbedres ved hjælp af 

dataanalyse, men dataanalyse medbringer nye udfordringer i form af dataudvindingsrisiko og med 

manipulation af data. Derfor skal revisoren altid sikre validering af fuldstændighed, nøjagtighed og 

pålidelighed før data kan anvendes i revisionen. Flere respondenter på RFI, mener yderligere at 

revisionsstandarderne skal opdateres, som følge af at de i deres nuværende form tillægger eksterne data 

en yderligere værdi. Dette til trods for at eksterne data har en øget risiko i forhold til fuldstændighed og 

nøjagtighed.  

Professionel- skepsis og dømmekraft  

Generelt fremhæves at dataanalyse giver revisor bedre muligheder for benyttelsen af professionel- 

skepsis og dømmekraft. Der er dog en udfordring i at revisor ved benyttelse af ny dataanalyseværktøjer 

ikke udnytter sin professionelle- skepsis og dømmekraft korrekt, men i stedet har for stor tillid til 

dataanalyseværktøjet. 

Anomalier og afvigelser  

Der er identificeret udfordringer i forhold til anomalier, som følge af at dataanalyse muliggør test af 

totalpopulationer frem for traditionelle stikprøver. Udfordringen, er hvordan der skal følges op på disse 
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afvigelser, som kan være meget tidskrævende, hvis det skal gøres i overensstemmelse med de 

nuværende standarder. Der er endnu ikke udviklet nogen konkrete metoder til dette og det er forsat en 

udfordring for revisorer, at der ikke er nogen entydig metode til opfølgningen. 

Arten af revisionsbevis  

Revisionsprocedurer foretaget ved benyttelse af dataanalyse kan være vanskelige at klassificere blandt 

de muligheder revisionsstandarderne indeholder. Dataanalysehandlinger har kendetegn af både detail 

test og substansanalytiske handlinger. Udfordringen med klassifikation vanskeliggør vurderingen, af 

hvornår der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som følge af at værdien af revisionsbevis 

varierer alt efter klassifikation af art. 

Påvirkning af ledelsens beslutninger  

Der er udfordringer forbundet med deling af analyser med ledelsen i virksomheder, og at analyserne 

derefter bliver anvendt som beslutningsgrundlag. Dette giver en konkret udfordring i relation til revisors 

uafhængighed og medfører en risiko for selvrevision. 

 

Ovenstående udfordringer er identificeret af DAWG i forbindelse med deres undersøgelse og 

efterfølgende forespørgsel i markedet for svar. Ydermere bekræfter respondenterne i denne afhandling 

deres flere af udfordringernes tilstedeværelse, hvilket understøtter at de forsat er aktuelle ved revision.   
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Kvalitetskontrol og 
Dataanalyse 

I dette område undersøges hvilke holdninger erhvervsstyrelsen, som er ansvarlige for kvalitetskontrol, 
har til dataanalyse. Området indeholder en kort gennemgang af kvalitetskontrol og Erhvervsstyrelsens 
holdninger og derefter en konkret gennemgang af udfordringer identificeret fra RFI sammenholdt med 
udtalelser og publikationer fra Erhvervsstyrelsen. 

 

 

 

  

”Det her med at bruge dataanalyseværktøjer generelt har ikke aflejret sig 100% i vores revisionsstandarder endnu. 

Der er stadig en usikkerhed forbundet med hvordan det skal kunne anvendes i revisionsbeviskonteksten. Der er også 

en vis nervøsitet i forhold til hvordan diverse tilsynsmyndigheder vil vurdere det indhentede bevis på baggrund af 

dataanalyseværktøjer” 

Samuelsen (2019) 4.20 
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7. Erhvervstilsynet og dataanalyse 
De fleste af de forskellige lande i verden har tilsyn, som har til opgave at kontrollere, at revisor udfører 

sit hverv korrekt. For at få et større indblik i, hvor tilsynet ser udfordringer og problemer i relation til 

dataanalyse er først kort gennemgået, hvem der udfører kontrollen, og hvad en kvalitetskontrol omfatter. 

Sektionen er medtaget, fordi det er ved kvalitetskontrollen, revisor holdes endeligt op på, om de 

gældende regelsæt er overholdt. Punktet vurderes at være særligt relevant for denne undersøgelse som 

følge af at både den indledende dataindsamling, og flere af de udførte interviews understøttede en 

usikkerhed på tilsynets holdning til benyttelsen af dataanalyse.  

 

7.1. Tilsyn med revisorer 

Efter revisorlovens § 32 er det erhvervstilsynet, som er ansvarlig for denne kontrol i Danmark. Efter 

erhvervsstyrelsens retningslinjer for kontrol med revisionsvirksomheder skal følgende undersøges i 

relation til erklæringsopgaver: 

1) Hvorvidt godkendte revisorer og medarbejdere anvender det beskrevne 

kvalitetsstyringssystem på erklæringsopgaver med sikkerhed, 

2) Hvorvidt planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaven opfylder kravene i lovgivningen 

og relevante standarder, og 

3) Hvorvidt der er sammenhæng mellem de arbejdspapirer, der er udarbejdet på 

erklæringsopgaven og konklusionerne i revisors erklæring.   

Som det heraf kan læses i punkt 2, er et specifikt undersøgelsespunkt, at udførelsen af 

erklæringsopgaven overholder lovgivningen og relevante standarder. I forhold til dataanalyse er dette 

interessant for, hvordan tager erhvervsstyrelsen stilling til benyttede revisionsmetoder og værktøjer, 

som ikke er nævnt i revisionsstandarderne. Der, hvor der kan være uenighed, er ved flere af de 

udfordringer, der er redegjort for i det foregående afsnit. En af disse er om tilsynet tillægger 

revisionsbevis indhentet ved dataanalyse samme værdi, som virksomheden har gjort. 

Hvor ofte der bliver ført tilsyn med revisionsvirksomheder afhænger af den kundeportefølje, som 

virksomheden har. Revisionshuse med PIE kunder kontrolleres oftest. Her er PIE kunder virksomheder 

af offentlighedens interesse. For PIE revisionsvirksomheder er der kontrol hvert år, mens der for ikke 

PIE revisionsvirksomheder føres kontrol baseret på en risikobaseret tilgang uden noget øvre loft for, 

hvor længe der kan gå. For revisionsvirksomheder mellem disse føres der kontrol så hyppigt som en 

risikobaseret tilgang foreskriver det, men mindst hver 6. år. Der kan derfor gå længere tid før 

Erhvervsstyrelsen, ser hvordan de mellemstore revisionshuse har benyttet dataanalyse, mens der for de 

revisionshuse med helt store børsnoterede kunder vil være kontrol hvert år.  
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7.1.1. Hvad omfatter en kvalitetskontrol 

For at få et indblik i, hvad der egentligt er omfattet af en kvalitetskontrol, er nedenfor kort gennemgået 

det, som erhvervsstyrelsen har beskrevet som værende omfattet af en kvalitetskontrol. Disse opdateres 

løbende i takt med at der sker udviklingen inden for revisionsbranchen og i de virksomheder, som bliver 

revideret. 

”Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder 

kvalitetsstyringssystem. 

Derudover foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver for at vurdere, om 

revisor har anvendt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ved opgaveløsningen, herunder om 

der er den fornødne dokumentation, og om der er foretaget uafhængigheds-, væsentligheds- og 

risikovurderinger. 

Samtidig kontrolleres det, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer, 

lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder mv. 

Erhvervsstyrelsen udarbejder årligt retningslinjer, herunder arbejdsprogrammer, til gennemførelse af 

kvalitetskontrollen.”  

Erhvervsstyrelsen (2019) 

Af erhvervsstyrelsens redegørelse for hvad der er omfattet af kvalitetskontrollen, fokuseres der meget 

på revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Dette både i form af en gennemgang af 

revisionsvirksomheden med medarbejdermanualer mv., men også det kvalitetsstyringssystem, som 

benyttes i revisionsvirksomheden til at sikre overholdelse af reglementer. 

Kundeporteføljen har ikke kun indflydelse på frekvensen af kontrol, men også indflydelse på, hvem der 

udfører kvalitetskontrollen. For PIE revisionsvirksomheder er det erhvervstilsynet selv, der 

gennemfører kvalitetskontrollen. Erhvervstilsynet kan for ikke PIE revisionsvirksomheder vælge at 

uddelegere kvalitetskontrollen som fastsat i revisorlovens § 34. For de virksomheder, hvor 

erhvervsstyrelsen ikke selv udfører kvalitetskontrollen, er det kvalitetskontrollanter, der er godkendt af 

erhvervsstyrelsen der varetager opgaven. Disse kvalitetskontrollanter skal overholde de retningslinjer, 

som er udstedt af erhvervsstyrelsen og skal rapportere tilbage til erhvervsstyrelsen i fastlagte skemaer 

for de kontroller som er udført. Erhvervsstyrelsen foretager herefter en gennemgang af det arbejde, 

kvalitetskontrollanten har udført og udarbejder en rapport med konklusioner til revisionsvirksomheden, 

der er blevet undersøgt.  
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7.1.2. Tilsynets tilgang til dataanalyse 
 

I dette afsnit søger vi at få en klarhed over hvordan erhvervsstyrelsen, ved udførelse af kvalitetskontrol, 

går til produktet dataanalyse. Området er medtaget da det ved tidligere dataindsamling og interviews 

blev klart at et af de områder, der forsat skaber tvivl i branchen, er hvordan tilsyn vil betragte 

dataanalyse i revisionskontekst. Revisionshusene er også klar over, at området lige så vel som det er 

nyt for dem selv også er nyt for tilsynet.  

”Tilsynet er på en rejse ligeså vel som vi er det. Vi har dialoger med tilsynet for at vise dem, hvor vi er 

på vej hen som forretning. De skal også lære at omstille det mind-set til at forholde sig til revision der 

er mere moderne”   

(Nielsen, 2019, 15.05) 

Som Nielsen nævner ovenfor, er det ubetrådt land for såvel de udførende revisorer som for tilsyn. Det 

at branchen nu er begyndt at benytte disse værktøjer medfører, at tilsyn er tvunget til at tage stilling til 

hvordan de vil acceptere dataanalyse i revisioner. Det skal dog holdes for øje, at udviklingen i 

benyttelsen af dataanalyse de seneste par år har været meget stigende og særligt de sidste to år har det 

slået igennem. Nielsen (2019) nævner, at de forventer en faktor 10 stigning i de dataanalyseløsninger, 

de leverer til revision. Dermed kan det være, at tilsynet endnu ikke har mødt store udfordringer med 

dataanalyse alene af den grund, at de kigger på revisionsopgaver udført længere tilbage i tiden. Sørensen 

(2019) oplyser i forlængelse heraf, at tilsynet ikke, som de ser dataanalyse anvendt nu, oplever et 

problem i forhold til revisionsstandarderne. Han uddyber ligeledes også, at tilsynet oplever en stor 

forskel mellem, hvad revisionshusene præsenterer af værktøjer, samt målsætningen for benyttelse af 

disse, og hvor meget de så bliver benyttet i praksis.  

Når den sparsomme benyttelse af dataanalyseværktøjer er adresseret, har tilsynet en procedure, som 

benyttes, når der skal tages stilling til anvendelsen af dataanalyse ved revisioner. Denne starter med en 

dialog med de enkelte firmaer om, hvilke værktøjer de har, udvikler og anvender. Erhvervsstyrelsen er 

ikke ressourcestærke nok til at sætte sig ind i, hvordan de enkelte systemer virker, så hvor det er muligt 

trækkes der på ressourcer i tilsynsnetværk rundt omkring i Europa. Tyskland og England nævnes blandt 

andet som lande med gode kompetencer (Ibid.)   

Næste skridt er at vurdere, hvad revisionsvirksomheden har vurderet, at dataanalyseværktøjet kan 

afdække, samt nedskrevet faste retningslinjer og procedurer for benyttelsen. Når retningslinjerne for 

brugen af værktøjet fastlægges, er det vigtigt at der også er taget klar stilling til hvor i 

revisionsprocessen, værktøjet kan anvendes. Det kan være benyttelse i planlægningsfasen til 

risikovurdering eller ved selve udførslen af revisionen og være rettet mod specifikke revisionsmål på 

specifikke områder.  

Når der arbejdes struktureret med data, er det vigtigt at ISA 500 punkt 9 iagttages: 
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”Når revisor benytter information, der er udarbejdet af virksomheden, skal revisor vurdere, om 

informationen er tilstrækkelig pålidelig til revisors formål, herunder hvor det er nødvendigt under 

omstændighederne: 

a) opnå revisionsbevis for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationen (jf. afsnit A49-

A50) og 

b) vurdere, om informationen er tilstrækkelig præcis og detaljeret til revisors formål (jf. afsnit 

A51).” 

For at sikre, at overholdelse heraf er det også vigtigt, at der er procedurer og retningslinjer for validering 

af data, samt at medarbejderne er trænet i benyttelse af systemerne. Her er tale om hele processen fra 

validering af data til fortolkning af output. Sørensen (2019) tilføjer, at disse politikker skal være så 

velformulerede og kommunikerede, at der ikke testes to forskellige revisorers erklæringsopgaver, hvor 

de to revisorer ikke har handlet ens.  

Når der herefter udvælges sager til kontrol med de enkelte underskrivende revisorer, fokuseres der på 

om dataanalyse er anvendt efter de af virksomhederne definerede hensigter og konkluderet på de 

afvigelser, der er fundet (Ibid.) Sørensen (2019) tilføjer i relation til afvigelser at tilsynet ved benyttelse 

af fuldstændig test i stedet for stikprøver forsat vil finde afsæt i reglerne i ISA 530 om stikprøver. Derfra 

kan afvigelserne forsøges at grupperes for, at kunne konkludere på samtlige afvigelser i grupper i stedet 

for individuelt. 

Visuelt kan en forsimplet udgave af erhvervsstyrelsens tilgang til dataanalyse i erklæringsopgaver stilles 

op som i den nedenfor udarbejdede figur:  

 

Figur 9 - Ansvarsfordeling mellem revisionsvirksomheden og den enkelte revisor 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på erhvervsstyrelsens retningslinjer  

Af ovenstående fremgår et ønske fra tilsynets side om en klar definition, af hvor i revisionsprocessen 

dataanalyseværktøjet finder sin anvendelse. Der er imidlertid ingen klarhed fra tilsynet, om hvorvidt 

Revisionsvirksomheden

•Dialog med virksomheden og præsentation af værktøjet

•Klare retningslinjer for hvordan værktøjet kan og skal benyttes

•Klare definitioner af hvor værktøjet kan benyttes i revisionsprocessen 
(planlægning / udførelse)

•Procedurer som medarbejderne skal følge for at sikre nøjagtighed og 
fuldstændighed af data

Revisoren

•Har revisor benyttet værktøjet i overensstemmelse med 
virksomhedens procedurer

•Har revisor benyttet værktøjet korrekt i revisionsprocessen

•Har revisor konkluderet på afvigelser

•Er der sammenhænge mellem delkonklusioner og udførelse / 
endelige konklusion.
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det samme værktøj kan benyttes både i forbindelse med risikovurderingen af virksomheden og under 

udførelsen af revisionen. Dette forhold kan som omtalt i særskilt afsnit give udfordringer for revisorer 

i form af hvordan det revisionsbevis som opnås skal klassificeres og deraf afledt, hvor stærkt et 

revisionsbevis de enkelte dataanalyseværktøjer kan give. Erhvervsstyrelsen har ikke givet nogen klare 

svar herpå, men betragter også sig selv som i en afventende rolle, hvor de først reelt behøver at have en 

holdning når de støder på en konkret problemstilling.  

 

7.1.2.1. Tilsynets opfattelse og kontrol af dataanalyseværktøjer 

Dette afsnit er medtaget, for at give indsigt i, hvordan tilsynet opfatter den udvikling der har været, og 

de nye dataanalyseværktøjer som løbende bliver indfaset i revisioner. Det er relevant for at få en 

forståelse for, hvordan tilsyn griber deres kontrol an, når der er tale om revisionsvirksomheder, der 

benytter dataanalyse. 

Her lader det til at erhvervsstyrelsen er overvejende positive overfor udviklingen i branchen og er af en 

lignende holdning som revisorerne med, at værktøjerne faktisk kan hjælpe dem med at få en højere 

kvalitet af revisionen, men også bedre argumenter for, hvorfor der handles, som der gør. Særligt 

argumentationen for, hvorfor revisor handler som han/hun gør i en situation er nemmere at 

dokumentere. Sørensen (2019) uddyber herom i relation til revision af skøn og risici ved at systemerne 

frasorterer noget data at: 

”Selvfølgelig vil der være en risiko i systemet, men vi ser også i allerhøjeste grad risici når mennesker 

skal foretage skønnet… og argumentere for, hvorfor sorterede vi lige det ene fra, og hvorfor fandt vi 

lige den m2 pris… Det vigtige er at man så forholder sig til det output systemet kommer ud med” 

(Sørensen, 2019. 38.05) 

Når det kommer til de individuelle dataanalyseværktøjer, er tilsynet i Danmark påvirket af manglende 

ressourcer. Der er således ikke nok ansatte til, at der kan opnås en dybdegående forståelse af, hvordan 

programmerne virker. For at imødegå denne risici skelnes der mellem lokale og internationale 

værktøjer. Ved internationale værktøjer trækkes der på ressourcer fra samarbejdspartnere i andre lande, 

mens der ved nationale værktøjer i højere grad, er nødt til at være en forståelse lokalt for hvad systemet 

afdækker, hvordan det virker og om det virker. Sørensen (2019) 43.13 beskriver processen for 

validering af nationale værktøjer som: 

”Det er egentligt ikke sværere end, at vi sætter os ned og siger, hvad er det vi skal bruge det her værktøj 

til? Have en professionel skepsis i forhold til, hvad er det for nogle revisionsmål, der skal afdækkes, og 

så forstå hvor datainputtet kommer, og hvordan værktøjet bliver anvendt.” 

Når der så skal vurderes om systemerne virker efter hensigten, uddybes det, at når tilsynet skal have en 

overbevisning for at værktøjerne fungerer, vil der på firmaniveau blive taget stikprøver på at hvis man 
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gør på en bestemt måde, kommer systemet så frem til de samme resultater. Dette er i lighed med de 

handlinger revisor ville udføre ved revision af et system, hvor der kan efterprøves og efterregnes. 

Forholdet lader således til at være relativt simpelt for tilsynet at gå til og med den forbedrede 

underliggende dokumentation, som kan lægges til grund for revisors konklusioner, er tilsynet positive 

overfor udviklingen.  

 

7.2. Analyse af udfordringer fra RFI i forhold til erhvervsstyrelsens udtalelser 

Ved den tidligere dybdegående gennemgang af svarene på DAWG’s request for input (RFI), blev flere 

problemstillinger identificeret. I dette afsnit forsøges der indhentet en forståelse for Erhvervsstyrelsens 

holdning til disse. Dette fordi en af de store problemstillinger for revisionshusene er usikkerheden på, 

hvordan erhvervsstyrelsen vil reagere på benyttelsen af dataanalyse. Datagrundlag for denne del af 

undersøgelsen består alene af erhvervsstyrelsens retningslinjer og det ustrukturerede interview, som 

blev udført med Troels toft Sørensen og Allan Vestergaard. Svarene må således findes ved en 

fortolkning på disse svar, og er ikke et udtryk for konkrete svar på specifikke spørgsmål fra 

erhvervsstyrelsen. Hvor det er muligt vil der blive understøttet med citater enten fra interviewet eller 

fra Erhvervsstyrelsens egne offentliggjorte retningslinjer. 

Vi kigger i denne sektion specifikt på problemstillingerne, der i tidligere område blev klassificeret som 

”ISA specifikke”. Det vurderes ikke relevant at redegøre for erhvervsstyrelsens holdninger til, hvad der 

kan være af praktiske udførende udfordringer, eftersom deres rolle som kvalitetskontrol er at tage 

stilling til allerede udført arbejde, og ikke potentielle fremtidige udfordringer. 

De områder der vil blive gennemgået nedenfor, er således: 

1) Klassifikation af revisionsprocedurer 

2) Dokumentation 

3) Relevans og pålidelighed af data 

4) Anomalier og afvigelser 

5) Professionel- skepsis og dømmekraft 

6) Arten af revisionsbevis 
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7.2.1. Klassifikation af revisionsprocedurer 

Den af DAWG identificerede udfordring, der fik flest bekræftelser fra respondenterne, var klassificering 

af revisionsprocedurer. Denne udfordring tager afsæt i at revisionsstandarderne, har en klar opdeling og 

klassifikation af hver enkelt revisionsprocedure, der foretages. Ved benyttelsen af dataanalyseværktøjer 

kan disse blive blandet sammen, og revisorerne er således i tvivl, om de skal klassificeres som 

risikofastsættelse eller substantive procedurer og test af kontroller rettet mod at afdække den 

identificerede risici som det beskrevet i ISA 500. Dermed ikke forstået at det ikke kan deles op i teorien, 

men nærmere at handlingen sker i en samlet handling i stedet for separate. Sørensen (2019) omtaler 

samme problemstilling: 

”Bruger man det som led i planlægningen, eller bruger man det til revisionens udførsel? Altså 

simpelthen til at lave revisionshandlinger med…. Der har vi en klar forventning om, at hvis vi spørger 

revisorerne og revisionsvirksomhederne på den anden side, så kan de sige, hvad det er de bruger det 

til… Det er ikke os, der skal sige hvad Deloitte eller PWC’s værktøjer skal benyttes til, men vi kan godt 

have en holdning til, om det kan bruges til det som revisionsvirksomhederne vil.” Sørensen (2019) 4.30 

- 5.30 

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrol 

og interviewet med Troels Toft Sørensen samt Allan Vestergaard må det forventes, at tilsynet i første 

omgang lader revisionsvirksomheden definere klassifikationen af revisionsproceduren. Her er tale både 

om en overordnet fastsættelse af, hvilken type af handling det er; risikofastsættelse, substantiv 

revisionshandling eller test af kontroller, men også en mere detaljeret klassifikation af specifikt, hvilke 

revisionsmål handlingen afdækker. Vi har ikke ved vores interviews fået en indikation på, om det er 

erhvervsstyrelsens opfattelse, at en handling med et datanalyseværktøj kan fungere både som 

risikofastsættelse samtidig med, at den udgør en substantiv handling eller tester kontroller. Det virker 

dog ikke sandsynligt, at erhvervstilsynet vil acceptere, hvis en revisionsvirksomhed præsentere et 

værktøj der er fastlagt til at afdække alle handlinger. 

Erhvervsstyrelsen er en reaktiv enhed, og forholder sig til de udfordringer, de møder i hver konkrete 

situation. Vi er ikke i løbet af denne undersøgelse ved interviews eller litteratursøgning stødt på 

konkrete tilfælde, hvor erhvervsstyrelsen har ladet et revisionsfirma dumpe kvalitetskontrol som følge 

af fejlklassificering af revisionsprocedurer. Sylvest (2019) bekræfter ligeledes, at FSR heller ikke er 

bekendt med sådanne tilfælde. 

Sørensen (2019) ønsker blandt andet, at løse udfordringen med, hvad de enkelte værktøjer kan benyttes 

til, og hvilke handlinger de klassificeres til at udføre med dialoger med de enkelte virksomheder. Det 

kan også være med til at hjælpe revisionshusene med at være mere sikre på ikke, at være i risici for at 

dumpe kvalitetskontrollen som følge af benyttelsen af værktøjerne.  
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7.2.2. Dokumentation 

Dokumentationen af de udførte handlinger er ligeledes identificeret som en udfordring i RFI. Der 

fremhæves en usikkerhed om, hvorvidt dokumentationen for alle data og detaljer for de test programmet 

har udført skal dokumenteres og i givet fald hvordan.   

Erhvervsstyrelsen har en relativt praktisk tilgang hertil. Ved interview med Sørensen og Vestergaard 

(2019) fremhæver de det internationale samarbejde, der er på tværs af tilsynsmyndigheder i relation til 

disse værktøjer. Afdelingen for tilsyn i Danmark er alt for lille til, at de har ressourcer til selv at få en 

forståelse for, hvordan de store globale værktøjer fungerer, hvorfor denne forståelse indhentes af tilsyn 

i lande med flere ressourcer. For lokalt udviklede værktøjer indledes der en dialog med 

revisionsvirksomheden for at opnå en forståelse for, hvordan systemet virker.  

Erhvervsstyrelsen får i løbet af denne dialog en grundlæggende forståelse for systemet og en antagelse 

af om de er enige med revisionsvirksomheden i dets anvendelse. Herfra kan i stedet koncentreres energi 

i at vurdere om revisor har sikret fuldstændigheden af data som er benyttet (Input) og til sidst, hvordan 

revisor har forholdt sig til resultatet fra værktøjet (Output) og konkluderet.  

”Input er faktisk svært for os i forhold til når vi laver vores kontrol fordi vi ikke har adgang til at gå 

tilbage til virksomheden og det vil sige revisor har jo data. Det vil sige, at hvis vi vil afdække 

fuldstændigheden af data så har vi jo ikke adgang til det... Vores kontrol slutter når vi kan se; Hvad 

gjorde revisor? Hvordan fik man det dataudtræk? Hvordan sikrede man sig at det var fuldstændigt?” 

(Sørensen 2019, 45.10) 

Dermed adresseres en af udfordringerne fra RFI i forhold til om datagrundlaget skal dokumenteres. 

Erhvervsstyrelsen er af den opfattelse, at så længe de ud fra revisionsfilen kan opnå en forståelse for 

ovenstående kan kontrollen afsluttes.  

Med henblik på om benyttelsen af værktøjerne holdes fokus som for de andre områder på beskrivelsen 

i revisionsvirksomhedens retningslinjer og procedurer. Til sidst kan der som en praktisk test 

stikprøvevist kontrolleres at systemet fungerer som beskrevet. Denne test kan udføres i lighed med, 

hvordan en IT-kontrol testes ved en kontrolrevision og der kan indhentes en overbevisning for 

funktionaliteten af systemet. 

Flere af de forhold der blev identificeret i RFI er således ikke områder, hvor tilsynet ligger meget vægt 

i forhold til dokumentationen. I RFI og svarene dertil blev en risiko identificeret i forhold til, hvordan 

man dokumenterede de analyser værktøjet udførte før det nåede frem til det endelige resultat. Hvorfor 

sorterede det a fra i stedet for b mv. For Erhvervsstyrelsen er dette endnu ikke en betydelig del af en 

kvalitetskontrol. I stedet er der en større tillid til at systemet virker og der bliver derfor i langt højere 

grad lagt vægt på, hvordan input er revideret, samt hvordan revisor har forholdt sig til output  
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7.2.3. Relevans og pålidelighed af data 

RFI ser en øget risiko forbundet med relevans og pålidelighed af data. Ved benyttelsen af data som 

grundlag for revisionshandlinger og konklusioner skal revisor sikre sig relevansen, fuldstændigheden, 

nøjagtigheden og validiteten af det data, der benyttes. Relevansen af data omhandler i dette tilfælde, at 

datagrundlaget skal være i stand til at adressere den ønskede risiko. I afsnit 6.1.3.3. er der givet et 

eksempel, hvor data ikke er relevant i forhold til en ønskede revisionshandling. 

Ved gennemgang af RFI og svar herpå omtales særligt eksterne data som en risiko og spørger til, 

hvordan værdien af den data betragtes, når der generelt tildeles stor værdi til eksterne data. I interviewet 

med Sørensen og Vestergaard (2019) omtales dette alene i et begrænset omfang i relation til spekulation 

om, hvordan revisor skal forholde sig, når big-data bliver aktuelt som grundlag for dataanalyse. Her 

falder konklusionen i første omgang konservativt til bage på at revisor må benytte sin professionelle 

dømmekraft for at sikre at data kan anvendes til at opnå en konklusion for det der undersøges.  

Den benyttelse af dataanalyseværktøjer som erhvervsstyrelsen har set ved kvalitetskontroller synes ikke 

at være et sted endnu, hvor denne problemstilling har været relevant.   

Det nævnes også at Erhvervsstyrelsen også oplever at der en betydelig forskel på, hvor meget de 

værktøjer som virksomhederne præsenterer styrelsen for at de vil anvende i forhold til hvor meget de i 

sidste ende reelt bliver benyttet af revisionshusene. 

Når en kvalitetskontrollant skal teste at revisor har sikkerhed for relevans og pålidelighed af data er det 

igen revisionsvirksomhedens beskrivelse af værktøjet der danner rammerne for undersøgelsen. 

Her kontrolleres, hvad værktøjet skal kunne, hvilket data der skal benyttes som grundlag og procedurer 

for tilvejebringelse og validering af dette data 

”Hvis man kigger ned i ISA 500 afsnit 9 omkring fuldstændighed og nøjagtighed af data… Og derfor 

skal revisor sikre sig, at hvis der er et værktøj som kan hive noget ud, hvordan har man så sikret sig at 

man har fået data ind på den rigtige måde. Det skal firmaet have nogle politikker og procedurer for 

hvordan medarbejderne skal gøre”  

(Sørensen 2019, 8.05) 

Sørensen (2019) lægger vægt på at det er vigtigt at det skal være nemt for revisor at vide, hvilket data 

der skal indhentes, og hvordan det skal valideres. Kvalitetskontrollen kan derefter vælge at acceptere 

den beskrivelse virksomheden har og efterfølgende teste at de enkelte revisorer også i praksis anvender 

værktøjet som manualerne foreskriver.  

Vi kan således konkludere at den nuværende kvalitetskontrol omkring relevans og pålidelighed af data 

forsat udføres med afsæt i eksisterende standarder. Samtidig kan det konkluderes at Erhvervsstyrelsen 

endnu ikke oplever problemer i praksis med denne tilgang. 
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7.2.4. Anomalier og afvigelser 

I RFI og svarende derpå omtales også anomalier og afvigelser som en udfordring i relation til 100 % 

test. Dette er i relation til, hvordan revisor følger op på de afvigelser, som bliver identificeret ved 

benyttelse af dataanalyse. Her identificeres der en tvivl om, hvorvidt hver enkelt afvigelse skal 

undersøges, eller om der kan foretages stikprøvebaserede tests af identificerede afvigelser og 

ekstrapolere resultatet for at opnå en konklusion for de samlede afvigelser. Udfordringen er medtaget i 

RFI som følge af, at der forventes konsekvent at komme flere afvigelser ved benyttelse af dataanalyse 

i 100% tests, end der ville gøre med traditionelle revisionsmetoder. Deraf opstår udfordringen for 

revisor i, at det er meget omkostningstungt at gennemgå hver eneste afvigelse enkeltvist. 

Denne afhandling, har ved interview med Troels Toft Sørensen og Allan Vestergaard, undersøgt på 

hvordan Erhvervsstyrelsen rent praktisk går til denne problemstilling, når der skal udføres 

kvalitetskontrol. 

Når erhvervsstyrelsen skal kontrollere disse, henviser de til den eksisterende revisionsstandard om test 

af stikprøver i form af ISA 530; 

”Der er en ganske udmærket revisionsstandard – 530 omkring stikprøver. Forskellen er bare at vi 

bevæger os i forhold til at tage stikprøver. Nu bevæger vi os over til at teste på hele populationen og 

det er en anden måde at arbejde på. Det har revisionsvirksomhederne ikke været vandt til fordi hele 

deres firmapolitik og procedure er jo bygget op på at vi arbejder stikprøvebaseret.”   

(Sørensen 2019, 11.05) 

Dermed anser erhvervsstyrelsen udfordringen til i højere grad at vedrøre virksomhedernes procedurer 

end revisionsstandarderne. Sørensen opfordrer til en opdatering af procedurer i en sådan grad at de tager 

højde for 100% test, og at de ansatte i virksomheden følger disse politikker, så vil de være langt i forhold 

til at bestå kvalitetskontrollen.  

Som konkret eksempel fremhæver Sørensen (2019) at afvigelser kan grupperes og der kan konkluderes 

på de enkelte grupper. Han anerkender dog også at grupperingen kan være svær at lave, men henviser 

igen til at det må der udfærdiges en firmapolitik til. Hvis vi forholder os til dette, må vi konkludere at 

dette nok ikke er muligt i praksis fordi en gruppering er meget afhængig af det konkrete forhold. 

I relation til udfordringerne fremhævet ved RFI og respondenternes svar på RFI, kan det konkluderes 

at Erhvervsstyrelsen har den holdning at der skal følges totalt og fuldstændigt op på identificerede 

afvigelser. Dog fremhæves muligheden, ligesom det fremgår af RFI, for at konkludere på grupper af 

afvigelser. 
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7.2.5. Professionel- skepsis og dømmekraft 

Grundlæggende er det vigtigt for revisor at have en professionel skepsis i forhold til, hvad de 

identificerer i løbet af en revision og en professionel dømmekraft i forhold til, hvordan tingene burde 

være.  

I RFI og svarene hertil omtales der i første omgang en positiv forventning til, at den øgede indsigt i 

transaktionerne kan give revisor bedre forståelse for virksomheden og dermed mulighed for bedre at 

udnytte de to begreber. Der hvor DAWG har identificeret en udfordring, er i relation til risikoen for, at 

revisor ved benyttelse af dataanalyse søger eller fortolker på noget i retning af en forhåndsdefineret 

konklusion. Deraf fremhæves der, at det er vigtigt, at revisor ikke afviser et resultat som er modsat af 

forventningen, men i stedet anvender professionel dømmekraft og skepsis korrekt til, at vurdere om 

resultatet ikke er konsistent eller modsigende og kræver yderligere undersøgelser. 

Erhvervsstyrelsen er grundlæggende enige i dette, og en del af deres undersøgelse går på, at teste 

hvordan revisor forholder sig relevans og pålidelighed af input, og til endeligt output af analyserne. Der 

vurderes ikke at være tale om nye forhold, men alene mere nuancerede analyser hvorpå revisor skal 

anvende henholdsvis sin professionelle dømmekraft og sin professionelle skepsis. 

 

7.2.6. Arten af revisionsbevis 

Udfordringen med arten af revisionsbevis kommer i forlængelse af revisionsprocedurer og omhandler 

udfordringen med, hvordan revisionsbeviset skal klassificeres. Denne udfordring opstår fordi et 

dataanalyseværktøj kan processere store dele af virksomhedernes samlede dataset og både foretage en 

form for subsansanalyse, men også konkret matching mellem for eksempel ordre, leveringsseddel og 

faktura, hvilket minder mere om detailrevision. I revisionsstandarderne er der listet en række metoder 

op til at indhente revisionsbevis, herunder kan nævnes; inspektion, bekræftelse, re-kalkulation, 

genudførelse, analytiske procedurer og forespørgsler. Det kan være svært at klassificere revisionsbevis 

indhentet med dataanalyse i en af disse kasser. Her må revisors professionelle dømmekraft anvendes 

for, hvornår der er udført tilstrækkelige handlinger, og hvordan de skal kategoriseres.  

Erhvervsstyrelsen vil ligesom for de andre områder først og fremmest tage stilling til 

revisionsvirksomhedens fastlæggelse af arten af revisionsbevis genereret fra det enkelte værktøj. Her 

anlægger erhvervsstyrelsen igen en praktisk tilgang og kigger på det konkrete eksempel for at vurdere 

om revisionsbeviset vurderes tilstrækkeligt for at afdække risikoen. Der er hverken gennem 

litteratursøgning eller ved interviews i denne afhandling konstateret konkrete tilfælde, hvor der har 

været udfordringer med fastlæggelsen af arten af revisionsbevis.  
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7.3. Delkonklusion 

Erhvervsstyrelsen som er ansvarlig for at føre tilsyn med revisorer, oplever endnu ikke de store 

udfordringer mellem revisionsstandarder og revisionsvirksomheder som benytter dataanalyse. Der 

bliver ved tilsyn i høj grad lagt væk på ISQC1. Herunder særligt om revisionsvirksomhederne har fået 

fastlagt procedurer og retningslinjer for brugen af hvert enkelt dataanalyseværktøj. Disse retningslinjer 

skal både omfatte, hvordan de skal benyttes, men i særdeleshed også i detaljer, hvad de kan benyttes til, 

og hvad de afdækker. 

Tilsynet har samme tilgang til dataanalyseværktøjerne som de generelle revisionsstandarder har til IT-

kontroller. Hvis en IT-kontrol virker en gang, virker den altid. Testen af, hvorvidt et system fungerer 

efter hensigten, kan derfor relativt simpelt udføres med en stikprøvetest. 

Af konkret opfølgning på udfordringerne identificeret i DAWG’s RFI har erhvervsstyrelsen følgende 

holdninger: 

Klassifikation af revisionsprocedurer: Erhvervsstyrelsen lader det være op til revisionsvirksomheden 

at definere, hvad værktøjet kan benyttes til (Risikofastsættelse eller udførelse). Vi må på baggrund af 

interviews og litteratursøgning konkludere, at klassificeringen må bero på professionel dømmekraft. 

Af interviewet med Sørensen og Vestergaard får vi ikke svar på, om det er frit for virksomhederne at 

definere værktøjet som afdækkende for begge områder, men af revisionsstandarderne ved vi, at der ikke 

i forbindelse med risikofastsættelsen kan indhentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Dokumentation: Her kigges der hovedsageligt på først de i retningslinjer fastsatte og derefter revisors 

anvendte procedurer til validering af input og konklusion på output. Systemet i sig selv arbejdes der i 

første omgang kun med i mindre grad, med en antagelse om at systemet virker. Erhvervsstyrelsen er 

ikke af den opfattelse at data der benyttes i et dataanalyseværktøj skal være en del af dokumentationen 

så længe det fremgår; Hvad gjorde revisor? Hvordan fik man det dataudtræk? Hvordan sikrede man sig 

at det var fuldstændigt. 

Relevans og pålidelighed af data: Der lægges stor vægt på revisionsvirksomhedens procedurer for, 

hvilket data der skal indhentes til den givne handling og derefter procedurer for indhentning og 

validering af data. Her lægger Sørensensen vægt på at det med udgangspunkt i procedurerne skal være 

nemt for revisorerne at vide, hvordan de skal indhente og validere data. 

Anomalier og afvigelser: I relation til afvigelser fundet med benyttelse af dataanalyse finder tilsynet 

forsat hjemmel i de nuværende revisionsstandarder. For afvigelser kigges der derfor på standarden for 

stikprøver, hvor der skal følges op på alle afvigelser. Disse kan i praksis grupperes så der ikke skal 

konkluderes på hver enkelt afvigelse individuelt. 
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Professionel- skepsis og dømmekraft: Erhvervsstyrelsen kigger specifikt på revisors stillingtagen til 

det output, som fremkommer ved benyttelse af dataanalyse. Herunder vurderes også, om revisor har 

gjort korrekt anvendelse af professionel- skepsis og dømmekraft. Erhvervsstyrelsen betragter ikke 

anvendelsen af de 2 begreber som noget der er blevet påvirket betydeligt af de nye værktøjer. 

Arten af revisionsbevis: Arten af revisionsbevis kan være svær at definere. Erhvervsstyrelsen vil tage 

stilling til det konkrete tilfælde og vurdere revisionsvirksomhedens fastlæggelse af, hvilken art de 

forskellige værktøjer og handlinger kan fremskaffe. Interviews og litteratursøgning har ikke givet 

indikationer på, at tilsyn har identificeret fejl på dette område. 

Dataanalyseværktøjerne hjælper med at underbygge revisors konklusioner således, at der i mindre grad 

bliver tale om dårligt understøttede subjektive vurderinger og frasortering af data. Dette hjælper tilsynet, 

som nu ikke længere skal forholde sig kritisk, til hver enkelt revisors subjektive vurderinger. 
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Konklusion og 
Perspektivering 

Dette område konkluderer på afhandlingens problemformulering. Derudover kommer vi med forslag til 
viderebygning på afhandlingen og potentielle muligheder for løsninger til de nuværende 
problemstillinger, som denne afhandling har identificeret. 

 

 

 

  

”Jeg tror der er en udvikling på vej, som vi ikke har set afslutningen på. Det gamle mantra fra IAASB er; An audit is 

an audit. Det tror jeg er under opblødning og det ser vi også i EU lovgivningen for der har man lavet en forordning 

for PIE hvor du stiller nogle helt andre krav. Det tror jeg kommer til at afspejle sig på standarderne på sigt… Der 

bliver forskel på omfanget af revisionen alt efter størrelsen på virksomheden” 

 

Vibeke Sylvest (2019) 25.00 
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8. Konklusion 
Denne afhandling er delt op i to overordnede faser. En indledende begrebsafklaring som definerer 

dataanalyse og giver en introduktion til revision efter de internationale revisionsstandarder (ISA). Samt 

en analytisk gennemgang og udførelse af interviews med henblik på, at identificere problemstillinger i 

relation til implementering af dataanalyse ved revision.  

Gennem undersøgelsen har vi fået bekræftet at dataanalyse ikke i sig selv et nyt begreb, men at de nye 

teknologiske muligheder udvider det mulige omfang af dataanalyse. Dataanalyse defineres af IAASB 

som; ”Kunsten og videnskaben i at opdage og analysere mønstre, identificere anomalier og udtrække 

brugbar information i underliggende data vedrørende det undersøgte forhold.” Dette foretages rent 

praktisk gennem analyse, behandling og visualisering med henblik på at planlægge eller udføre en 

revision. 

Når dataanalyse benyttes i en revision, forsøger man at tilpasse det revisionsstandarderne. Målet med 

en revision er efter revisionsstandarderne (ISA) at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionsstandarderne stiller krav til revisors arbejde og søger at 

guide gennem revisionsprocessen, men vi må konstatere, at omtalen af dataanalyse er meget begrænset. 

Standardsætter er opmærksomme herpå og arbejder på at øge omtalen i opdaterede standarder, som en 

del af applikationsmaterialet. Den manglende omtale skaber dog usikkerhed for revisorerne, der søger 

at passe dataanalyse ind i revisionsstandarder, som er blevet udviklet mange år tilbage.  

Med udgangspunkt i undersøgelsens overordnede problemformulering har vi igennem vores 

dataindsamling og interviews, identificeret flere konkrete problemstillinger, i forhold til 

implementering af dataanalyse ved revision efter de internationale revisionsstandarder.  

Udfordringer identificeret: 
Af de mest betydelige udfordringer identificeret igennem afhandlingen kan nævnes følgende: 

Klassifikation af revisionsprocedurer (RFI & Interviews)  

Revisionsstandarderne lægger op til en klar opdeling af revisionsprocedurer, som enten 

risikofastsættelse eller svar på identificerede risici. Dataanalyseværktøjer giver udfordring i relation 

hertil, fordi de giver muligheden for at udføre begge dele samtidigt. Der er ikke et entydigt svar eller 

vejledning for, hvordan revisor skal forholde sig til klassifikationen endnu. Det må derfor konkluderes, 

at revisor i praksis må benytte sin professionelle dømmekraft, når der skal foretages en klassifikation. 

Dokumentation (RFI & Interviews)  

Baseret på RFI og respondenternes svar hertil kan konkluderes, at der er tvivl blandt revisorer om, hvor 

store krav, der stilles til dokumentationen, når dataanalyseværktøjer benyttes. Dokumentationskravet er 

overholdt, når en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at 

forstå arten, timingen og omfanget af de udførte revisionsprocedurer. Af konkrete udfordringer ved 
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dokumentationskravet er manglende registrering af analysekriterier og parametre brugt i softwaren, 

samt mangel på evne til at arkivere relevant dokumentation fremhævet.  

Relevans og pålidelighed af data (RFI & Interviews)  

ISA 500 stiller krav om, at revisor sikrer sig relevans og pålidelighed af data, når der skal opnås 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis efter ISA 200. Udfordringer er særligt identificeret i relation til 

sikring af fuldstændighed, relevans, nøjagtighed og pålidelighed, når der benyttes data, især fra eksterne 

kilder. 

Anomalier og afvigelser (RFI & Interviews)  

Ved benyttelse af dataanalyseværktøjer til test på 100% populationer fremkommer der generelt flere 

afvigelser end ved traditionelle revisionsmetoder som følge af mængden af data. Forholdet medfører 

udfordringer i relation til, hvor meget arbejde der skal udføres for at følge op på de identificerede 

afvigelser. 

Professionel- skepsis og dømmekraft (RFI & Interviews)  

Risici identificeret i forbindelse med afhandlingen er, at revisor kan blive for afhængig af dataanalyse 

og glemme at anvende sin professionelle- skepsis og dømmekraft i forbindelse med udformning og 

anvendelse af dataanalyse på den mest hensigtsmæssige måde. Vi må konkludere, at der forsat er behov 

for professionel dømmekraft til at afdække flere områder, hvor dataanalyse ikke kan give entydige svar. 

Dataanalyse kan dog være med til at forbedre og styrke grundlaget, hvorpå revisor kan benytte sin 

professionelle- skepsis og dømmekraft som følge af en bedre indsigt i virksomheden.  

Arten af revisionsbevis (RFI)  

Der er identificeret udfordringer i forbindelse med at klassificere handlinger udført med 

dataanalyseværktøjer i de nuværende kategorier, som revisionsstandarderne indeholder. Handlinger 

udført med dataanalyseværktøjer kan både klassificeres som substansanalytiske handlinger, men har 

også karakteristika som detail test. Vi kan konkludere, at udfordringen er af betydning, fordi de 

substansanalytiske handlinger, efter revisionsstandarderne, ikke i sig selv er nok til at afdække et 

væsentligt og risikofyldt område. 

Påvirkning af ledelsens beslutninger (Interviews)  

Dataanalyseværktøjer giver nye og forbedrede muligheder for at foretage analyser, som kan være 

relevante for virksomhedernes beslutningstagen. Udfordringer opstår, hvis revisor deler nogle af disse 

analyser med ledelsen i virksomheder, og at analyserne derefter bliver anvendt som 

beslutningsgrundlag. Dette giver en konkret udfordring i relation til revisors uafhængighed, og medfører 

en risiko for selvrevision. 
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Kvalitetskontrollen og dataanalyse: 

Tilsyn med revisorer bliver i Danmark varetaget af Erhvervsstyrelsen. Dataanalyse er endnu ikke blevet 

så udbredt, at tilsynet oplever de store udfordringer, når der føres kontrol med revisionsvirksomhederne 

i Danmark. Den benyttelsesgrad af værktøjerne, der er blevet identificeret ved kvalitetskontrol, må indtil 

videre konkluderes at kunne omfattes af de nuværende revisionsstandarder.  

Erhvervstilsynet kigger ved en kvalitetskontrol i høj grad på virksomhedernes politikker og procedurer 

omkring dataanalyseværktøjerne i overensstemmelse med ISQC1 og tager derefter stilling til, om de 

kan anvendes, som revisionshusene har tiltænkt. Erhvervsstyrelsen ønsker en klar og konkret vurdering 

fra revisionshusene, om hvad værktøjet kan anvendes til; risikofastsættelse, kontroltest eller 

substanstest. Erhvervstilsynet er ved interviewet ikke afvisende overfor, at en revision teoretisk kan 

foretages næsten udelukkende ved brug af dataanalyse.  

Til trods for de identificerede udfordringer synes revisionsstandarderne, på det nuværende stadie af 

implementering, at kunne behandle dataanalyse. De ovenstående problemstillinger kan i høj grad løses 

ved anvendelse af professionel- skepsis og dømmekraft i relation til klassificering af procedurer, 

tilstrækkelig dokumentation, opfølgning på afvigelser, sikring af relevans og pålidelighed af data, 

klassifikation af arten af revisionsbevis og deling af analyser med ledelsen. 

Vi kan konkludere at Erhvervsstyrelsen har konkrete holdninger til nogle af de udfordringer der er 

identificeret i RFI. Herunder kan fremhæves:  

Dokumentation: 

Erhvervsstyrelsen er ikke af den opfattelse at data der benyttes i et dataanalyseværktøj, skal være en del 

af dokumentationen så længe det fremgår; Hvad gjorde revisor? Hvordan fik man det dataudtræk? 

Hvordan sikrede man sig at det var fuldstændigt? 

Afvigelser 

Erhvervsstyrelsen har den holdning, at der skal følges totalt og fuldstændigt op på identificerede 

afvigelser og at stikprøvebaseret opfølgning derved ikke er mulig. Dog fremhæves muligheden, ligesom 

det fremgår af RFI, for at konkludere på grupper af afvigelser. 

Resterende udfordringer fra RFI omtales af Erhvervsstyrelsen, men som nævnt ovenfor henviser 

Erhvervsstyrelsen til at disse løses i det konkrete eksempel ved benyttelse af en professionel- skepsis 

og dømmekraft. 

På nuværende tidspunkt er der i højere grad problemer ved den videre udvikling og implementering af 

dataanalyse i revision. Dette skyldes langtrukne processer fra standardsættere og en begrænset 

risikovillighed fra revisionshusene til at prøve noget nyt.   
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9. Perspektivering og løsningsmuligheder, som kan undersøges 

Dette afsnit er medtaget som en afsluttende sektion om hvordan det må forventes at problematikken 

med dataanalyse bliver løst fremadrettet. Afsnittet er udformet med udgangspunkt i respondenternes 

holdninger til revisionsstandarder og dataanalyse generelt som er forsøgt samlet i 3 hovedpunkter i form 

af enten nye revisionsstandarder, nationale løsninger eller samspil mellem tilsyn og revisionshuse. 

9.1. Nye revisionsstandarder 

Med de identificerede udfordringer ved implementering af dataanalyse i revisioner udført efter 

revisionsstandarder kunne en oplagt løsning være at ændre revisionsstandarderne eller lave en ny 

standard som omfatter området for dataanalyse. På baggrund af RFI stilles der forslag til ændringer af 

flere standarder. Følgende standarder har mere end 5 respondenter bekræftet bør opdateres: 230, 240, 

315, 330, 500, 520 og 540.  

Hvis en helt ny standard skulle udvikles, kunne denne stille krav til benyttelsen af dataanalyse ud fra et 

kvalitetsperspektiv. Der er dog et par udfordringer som ved implementeringen af krav eller forhold om 

benyttelse af dataanalyse i revision af regnskaber. 

 

9.1.1. Krav om benyttelse af dataanalyseværktøjer 

Revisionsbranchen består af flere meget store revisionshuse, men også en stor del af mindre 

revisionshuse som ikke har de samme midler. IAASB er særligt opmærksomme på ikke at foretage en 

skævvridning som stiller de mindre revisionshuse i en dårlige position ved ændring af 

revisionsstandarderne. Dette fremgår blandt andet af kommentar 20. i exposure draft på ISA 315: ”The 

IAASB acknowledges the importance of explicitly recognizing the usage of such tools and techniques, 

but also understands the need to not require the use of tools and techniques that might not be available 

to all auditors”. Riise (2019) har samme holdning og mener at standardsætter ikke skal skade markedet 

for de mindre revisionshuse, til trods for at dette måske alligevel ser ud til at være trenden i markedet. 

Riise uddyber ligeledes at det kunne være relevant med en løsning som stiller krav til revisors 

overvejelse, om hvorvidt dataanalyse kan benyttes. Denne overvejelse kunne være i lighed med ISA 

610 om anvendelse af interne revisorers arbejde. I denne revisionsstandard skal revisor tage stilling til 

om den interne revisors arbejde kan anvendes til revisionen. Tilsvarende kunne der stilles et krav om at 

revisor skulle overveje om benyttelsen af dataanalyse ville være hensigtsmæssig. 

 

9.1.2. Udviklingen i dataanalyseværktøjer 

Udviklingen i dataanalyseværktøjer og benyttelsen heraf er sket med en eksponentielt hurtigere de 

seneste år. Hvis der holdes fast i udviklingen i Deloitte som Christian Nielsen omtaler, forventes det at 
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være med en faktor 10 i 2019. En af de risici som der kan være er derfor også at når den nye 

revisionsstandard er klar, har dataanalyse udviklet sig i en sådan grad at standarden ikke finder 

anvendelse på de nye værktøjer.  

Processen for udgivelse af en ny standard kan tage lang tid. Eksempelvis er den revurderede ISA 315 

ikke blevet vedtaget endnu selvom arbejdet omkring ændringen heraf allerede blev omtalt i IAASB 

arbejdsplan i 2015. Arbejdsplanen inkluderer en forventet tidsramme med en godkendelse af den 

endelige standard af IAASB i marts 2019. Når der er tale om IT-værktøjer i udviklingen kan en så lang 

tidsramme være problematisk fordi standarden kommer til at være rettet mod det billede der var af 

værktøjerne da arbejdet blev påbegyndt. 

Sørensen (2019) nævner ligeledes at der har været en diskussion om hvorvidt der skulle laves en ny 

revisionsstandard som behandlede dataanalyse, men at man nåede frem til at udviklingen var for hurtig. 

IAASB adresserer lignende i deres overvejelser til den revurderede ISA 315 hvor det anføres at 

beskrivelsen dataanalyse måske er for snæver og derfor ikke vil passe på alle de nye teknikker og 

teknologier som måtte komme over de næste år.  

 

9.2. Udvikling af praksis fra tilsynsmyndigheder 

En af de gengående udfordringer identificeret ved denne afhandling er en usikkerhed i forbindelse med 

revisionsstandarderne og tilsynsmyndigheder. En åbenlys mulighed for videre udvikling fra denne 

afhandling kunne være at køre et pilotprojekt som blev underlagt kvalitetskontrol. Pilotprojektet kan 

designes som et samlet projekt revisionshusene imellem og søge at lave en case-revision udelukkende 

ved brug af dataanalyse. Herefter kunne denne case blive underlagt en kvalitetskontrol fra 

erhvervsstyrelsen.  

Afslutningsvist ville en offentliggørelse af udført arbejde og bemærkninger fra kvalitetskontrollen 

kunne give revisionsvirksomheder en indikator for hvad der kan lade sig gøre med benyttelsen af 

dataanalyseværktøjer og hvordan erhvervsstyrelsen forholder sig til benyttelse af dataanalyse. 
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Bilag 1: Respondenter på RFI 

 

  

Figur 10 - Respondenter på RFI 
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Bilag 2: Forkortelser  
En oversigt over alle forkortelser vi har gjort brug af gennem vores afhandling: 

- AICPA: The American Institute of Certified Public Accountants 

- AUASB: Australian Accounting Standards Board 

- BDO: Binder Dijker Otte 

- CAAT: Computer‐assisted Auditing Technique 

- CarLab: The Continuous Auditing & Reporting Lab at Rutgers University 

- CBS: Copenhagen Business School  

- CEAOB: The Committee of European Auditing Oversight Bodies 

- CFA Institute: Chartered Financial Analyst Institute 

- CFRR: Centre for Financial Reporting Reform 

- DAWG: Data Analytics Working Group (in the IAASB) 

- E&Y: Ernst & Young 

- FRC: The Financial Reporting Council 

- FSR: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

- IAASB: The International Auditing and Assurance Standards Board 

- IAIS: International Association of Insurance Supervisors 

- ICAEW: The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

- IDW: Institut der Wirtschaftsprüfer 

- IFAC: The International Federation of Accountants 

- IFIAR: The International Forum for Independent Audit Regulators 

- IRBA: Independent Regulatory Board for Auditors 

- ISA: The International Standards on Auditing 

- ISCA: Institute of Singapore Chartered Accountants 

- JICPA: The Japanese Institute of Certified Public Accountants 

- KPMG: Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

- PCAOB: The Public Company Accounting Oversight Board 

- PWC: PricewaterhouseCoopers 

- RADAR: Rutgers AICPA Data Analytics Research Initiative 

- RfI: The DAWG's 'Request for Input: Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, 

with a Focus on Data Analytics' 

- SAICA: South African Institute of Chartered Accountants 

 

 


