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Abstract 

The Agile Framework has come sneaking in everywhere the last couple of years. It all began in the 

software development business, based on iterative development, where solutions are brought to 

the table by collaboration between self-organising and cross-functional teams, and has expanded 

into almost every industry worldwide.  

Danish Internal Audit Functions have also been following this development, i.e. the Agile Auditing 

has been  introduced and implemented within these functions in several organisations. 

 

The Agile Auditing approach can help Internal Audit Functions modernize the way of working and 

maintain attention to the rapidly changing world; i.e. a fast-changing world where international 

influence demands the functions to be highly flexible and react quickly. Furthermore, the Agile 

Auditing leads the opportunity to support the Internal Audit Functions to be more cooperative within 

the entire internal organisation. It was seen that there has been an increase in the expectations of 

deliveries from the Internal Audit Functions, forcing them to prove their worth, e.g. through Agile 

Auditing. 

 

Hence, this thesis has examined two Danish experts in the subject’s expectations of how the 

implementation of Agile Auditing in Denmark is done, and which pitfalls they expected to see. In 

addition, six Danish Internal Audit Functions where interviewed in relation to their way of 

implementing Agile Auditing and their experiences in the given process. 

 

The analysis is structured and based on the audit process, which includes the planning-, 

performance- and reporting phase. Furthermore, an additional section has been added, introducing 

the implementation of Agile Auditing on a higher level for the Internal Audit Functions. This was 

done, since it was found, that the Functions divide the implementation between the general level 

and the level for individual audit assignment.  

  

Moreover, this thesis emphasises that the Internal Audit Functions have implemented Agile 

Auditing differently. Some have used the methodology introduced in the theory section as 

expected, such as Scrum, Kanban etc., while others have used different elements or just some 

parts of curtain and other methodologies. 

The analysis finds that the experts' expectations of the implementation, have been met to some 

extent, however it was also experienced, that the Internal Audit Functions acted upon normal 

conditions.  
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Consequently, the analysis provides an in-depth insight into how the experts' expectations of the 

implementation of Agile Auditing and associated pitfalls are, as well as how the respondents from 

the Danish Internal Audit Functions have implemented Agile Auditing in practice.  

 

Hence in relation to the observations, analysis and recommendations, this writing should have the 

purpose of summarising specific statements for professionals to gain information on the 

implementation of Agile Auditing.  
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1.Indledning  

Agile Auditing er lige så stille kommet til de danske interne revisionsfunktioner over de seneste år. 

Den nye procestilgang vil være med til at modernisere de interne revisionsfunktioner, til at kunne 

følge med i den hurtigt omskiftelige omverden, hvor større international påvirkning kræver at man 

bliver mere fleksibel og kan reagere hurtigere. Herudover vil det skabe et tættere samarbejde med 

resten af deres organisationer.  

 

Der er et øget forventningspres fra de interne revisionsfunktioners organisationer på at funktionen 

skal bevise sin eksistensberettigelse. Samtidig har IIA og branchen i en årrække haft fokus på, at 

den interne revisionsfunktion skal skabe værdi for dens stakeholders (Anderson et al., 2017: 1-2) 

og at den således skal omstilles til at være en værdiskabende funktion i virksomheden og agere 

trusted advisor. Begge er elementer som kræver et tættere samarbejde.  

Nogle interne revisionsfunktioner har allerede implementeret Agile Auditing for at leve op til dette 

forventningspres, og dermed i højere grad har gjort sig relevant for virksomheden. På denne måde 

kommer der også et pres udefra på andre interne revisionsfunktioner, som sidder i danske 

virksomheder.  

 

Den agile proces tilgang startede i softwareudviklingsbranchen og metoden har til hensigt at kunne 

reducere omkostninger og tid, samtidig med at kvaliteten i det udførte arbejde øges. Men hvordan 

de danske interne revisionsfunktioner har taget tilgangen til sig og deres erfaringer hermed 

mangler stadig at blive belyst. 

 

Da de fleste publikationer omkring emnet primært er beskrivelser omkring den agile proces og ofte 

er skrevet af større konsulenthuse fra Storbritannien og USA, er det relevant at undersøge, 

hvordan danske interne revisionsfunktion har implementeret tilgangen i deres funktioner. Samtidig 

er det interessant at få en idé om hvad de har implementeret og hvordan de har skabt et tættere 

samarbejde med deres organisation.  
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2. Problemfelt  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i Agile Auditing, herunder hvordan det i praksis er blevet 

implementeret i interne revisionsfunktioner i Danmark.  

Med afsæt i det ovennævnte problemfelt og indledningen, er der defineret følgende 

problemformulering:  

 

2.1 Problemformulering 

Hvilke forventninger har danske fageksperter til implementeringen af Agile Auditing i interne 

revisionsfunktioner og, hvordan har danske interne revisionsfunktioner implementeret tilgangen, 

samt hvilke erfaringer har de gjort sig? 

 

2.1.1 Underspørgsmål  
Med afsæt i den ovennævnte problemformulering, er der udarbejdet følgende underspørgsmål:  

 

 Hvilke forventninger har danske fageksperter til implementering af Agile Auditing i interne 

revisionsfunktioner ift. selve implementeringen og de tre faser i revisionsprocessen? Hvilke 

faldgruber forventes der? 

 Hvordan har danske interne revisionsfunktioner implementeret Agile Auditing i deres 

funktion? 

 Hvordan har danske interne revisionsfunktioner implementeret Agile Auditing i 

planlægningsfasen i revisionsprocessen? 

 Hvordan har danske interne revisionsfunktioner implementeret Agile Auditing i 

udførelsesfasen i revisionsprocessen?  

 Hvordan har danske interne revisionsfunktioner implementeret Agile Auditing i 

rapporteringsfasen i revisionsprocessen? 

 Hvilken anbefalinger og observationer kan man uddrage af den nuværende implementering 

af Agile Auditing i danske interne revisionsfunktioner?  

 

2.2 Afgrænsning  

Afhandlingens fokus vil være på danske interne revisionsfunktioner og, hvorledes disse har 

implementeret Agile Auditing. Derfor afgrænses der som udgangspunkt fra interne 

revisionsfunktioner i udlandet.  

Der er dog foretaget interview med CEA for Nordea. Nordea er en finsk bank med en dansk 

afdeling. Det vurderes dog, grundet en fælles nordisk kultur og den interne revisions organisering i 
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Nordea, at Nordeas Agile Auditing vil kunne frembringe relevante observationer, der er 

repræsentativt for danske interne revisionsfunktioner. 

 

Følgende teori vil blive inddraget i afhandlingen: Faglige rapporter, udgivelser, International 

Professional Practices Framework (IPPF), herunder IIA standarder, samt anden faglitteratur fra 

Intern Revision. Dette skyldes, at der lægges til grund, at teorien er relativ ens på tværs af 

landegrænser, hvorfor dens anvendelse vurderes naturlig. 

 

Implementeringen af Agile Auditing vil primært undersøges ud fra de tre faser i 

revisionsprocessen: Planlægning, udførelse og rapportering, herunder vil der derfor være fokus på 

IPPF- herunder IIA standarder. For gennemsigtighedens skyld er der i afhandlingen valgt ikke at 

se forskel på hvorvidt der er tale om opgaver med finansiel- eller operationel revision. Ligeledes er 

fokus i opgaven heller ikke på, hvilke forskelle der er, hvorvidt den enkelte interne revisionsfunktion 

udfører erklæringsopgaver eller rådgivningsopgaver.   

 

Den tidsmæssige afgrænsning vil være frem til 31.08.2019. Men det vurderes ikke at få betydning 

for opgavens relevans. 
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3. Opgaveopbygning 

For at tydeliggøre opbygningen af afhandlingens struktur, den røde tråd, og de enkelte afsnits 

indhold er dette illustreret og sammenfattet i nedenstående figur. Her vil læseren kunne få et 

hurtigt overblik over afhandlingens opbygning og sikre sig en forståelse af, hvordan denne skal 

læses.  

Figur 1: Egen tilvirkning - illustration af afhandlingens opbygning. 
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4. Metode 

Følgende afsnit har til formål at belyse indgangsvinklen til afhandlingen. Dette gøres i form af at 

beskrive den valgte metode, videnskabsteori samt empiriindsamlingsmetoder, som er valgt med 

øje for på bedst mulig vis, at afdække samt besvare selve problemformuleringen og de 

dertilhørende underspørgsmål.   

 

Afhandlingen er teoretisk funderet ved gennemgang af implementering af Agile Auditing samt de 

tre faser i revisionsprocessen, nemlig planlægning, udførelse og rapportering. Revisionsprocessen 

anses som den overordnede ramme for denne afhandling, da den danner grundlag for 

afhandlingens udformning. Til den teoretiske gennemgang af revisionsprocessen anvendes 

faglitteratur fra Intern Revision faget suppleret med relevante internationale standarder- herunder 

IPPF- herunder IIA standarder.  

Med afsæt i den oprindelige revisionsproces, vil der søges forklaring på, hvor Agile Auditing har 

haft indvirkning på denne. Dette vil være baseret på relevant faglitteratur om emnet. Der er 

ligeledes foretaget interview med Partner and  Head of Internal Audit Services i PwC og Manager 

in Internal Audit and Internal Controls   i Deloitte, som vil anvendes løbende i afhandlingen. 

Interviewene skal understøtte det teoretiske udgangspunkt, der er beskrevet i den anvendte 

litteratur, samt komme med deres forventning til hvor og hvordan Agile Auditing kan have påvirket 

den velkendte revisionsproces, samt hvilke faldgruber der kan være i forbindelse med dette. Disse 

vil fungere som fageksperter i afhandlingen. 

 

Når det teoretiske fundament er lagt, vil der i afhandlingen søges konkrete praktiske eksempler på 

implementeringen af Agile Auditing. Ved gennemgang af de konkrete eksempler på 

implementeringen, vil afhandlingen afslutningsvis sammenfatte anbefalinger og observationer, 

hvor andre interne revisionsfunktioner, som påtænker at implementere Agile Auditing, kan søge 

inspiration. Afhandlingen er praktisk funderet ved indsamling af data gennem interviews. 

Interviewene har det primære formål, at komme med praktiske eksempler på hvorledes Agile 

Auditing er blevet implementeret hos de udvalgte respondenter. Der er således tale om en 

tematisk analyse af disse interviews.  

 

Interviewet med Nordea vil, som nævnt i afgrænsningen, dog også kunne bære præg af mere 

international karakter, da respondenten i dette interview er revisionschef for hele Nordea 

koncernen (international), med erfaring fra Storbritannien.  

Den praktiske tilgang til Agile Auditing er belyst med interviews fra 6 forskellige respondenter fra 

interne revisionsfunktioner. Alle respondenterne har egen erfaring samt indsigt i området, hvilket 
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skal være med til at muliggøre et fyldestgørende svar på problemformuleringen og de 

dertilhørende underspørgsmål. 

 

4.1 Slutningsformer 

Ved produktion af ny viden kan man tage afsæt i tre forskellige tilgange, nemlig den induktive-, 

deduktive- samt abduktive tilgang, for på denne måde at drage videnskabelige slutninger. De 

klassiske to tilgange er den induktive- og deduktive tilgang (Andersen, 2013: 31). 

 

Induktive slutninger er karakteriseret ved, at der ud fra enkelttilfælde konkluderes noget generelt. 

Her vil empirien være bærende for dannelsen af eller viden om en generel teori eller generelle 

antagelser.  

Modsat er deduktive slutninger karakteriseret ved at man ud fra en generel teori eller generelle 

antagelser, drager slutninger om det enkelte objekt. En deduktiv metode vil typisk anvendes, når 

der i forvejen er en stærk teori og viden (Andersen, 201: 175).    

Udover disse to klassiske tilgange, er der med tiden udviklet en ny tilgang, nemlig abduktion også 

kaldet retroduktion. Abduktive slutninger baserer sig på flere forskellige observationer, som skal 

være med til at udlægge sammenhænge samt opbygge begrundelser i den specifikke case 

(Fuglsang & Olsen, 2012: 458). 

 

Der anvendes faglige rapporter, udgivelser, IPPF- herunder IIA standarder, samt faglitteratur fra 

Intern Revision faget, til at danne grundlaget for, hvordan Agile Auditing kan skitseres teoretisk. 

Primært vil rapporter og udgivelser af Deloitte, PwC og andre relevante kilder, anvendes til denne 

teoretiske skitsering. Herunder er der ligeledes interviewet fageksperter fra PWC og Deloitte. Dette 

skyldes det faktum, at der ingen lovgivning eller standarder er på området om Agile Auditing, 

hvorfor det skal være med til at danne en generel teori eller antagelse om dette. Dermed vil der i 

afhandlingen anvendes induktive slutninger i disse tilfælde. 

 

Afhandlingens formål er derefter at søge konkrete eksempler, gennem interviews med 

respondenter som er udvalgt på baggrund af at de enten har implementeret eller er i gang med at 

implementere Agile Auditing.   

De praktiske eksempler vil bidrage til at afhandlingen afslutningsvis sammenfatter anbefalinger og 

observationer til implementering af Agile Auditing, hvor andre interne revisionsfunktioner, som 

påtænker at implementere Agile Auditing, kan søge inspiration. Derfor har afhandlingen også til 

formål at producere den teori der er på området, til noget som kan bruges i praksis. Dermed vil der 

anvendes abduktive slutninger i disse tilfælde.  
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Det kan i afhandlingen være vanskeligt at adskille de to fremgangsmåder, da de sammenflettes og 

dermed kan foregå samtidigt.  

 

4.2 Dataindsamlingsteknikker  

Som Andersen (2013) forklarer i Den Skinbarlige Virkelighed, er der følgende to overordnede 

kriterier for dataindsamlingsteknikker (Andersen, 2013: 135): 

 

 Hvorvidt data er kvantitative eller kvalitative  

 Hvorvidt data er primære eller sekundære  

 

I nedenstående afsnit, vil begge kriterier blive gennemgået. 

 

4.2.1 Hvorvidt data er kvantitative eller kvalitative  

Forskellen på om der er tale om kvantitative eller kvalitative data er, at kvantitative data er 

karakteriseret ved at der er tale om tal, mens kvalitative data er alt andet end tal (Andersen, 2013: 

136). En given undersøgelse kan både indeholde kvalitative og kvantitative data (Andersen et al., 

2012: 37).  

 

Denne afhandling er baseret på kvalitative data. Dette kommer som følge af, at der primært er 

taget afsæt i interviews, derefter diverse andre kilder. 

Der vil ikke ske en opsummering af de kvalitative data, hvor de måles i andele, gennemsnit eller 

procenter, hvorfor der derfor ikke vil inddrages kvantitative data i den forstand.      

 

4.2.2 Hvorvidt data er primære eller sekundære 

Primære data er data, som forfatteren selv har indsamlet, mens sekundære data er allerede 

eksisterende data, der er indsamlet af andre (Andersen 2013: 137). Ved primære data har 

forfatteren kontrol med, hvordan der skal spørges, hvornår der skal spørges og, hvem 

respondenterne skal være. På denne måde bliver data tilpasset undersøgelsens formål, så 

forskeren har mere kontrol med validitet og reliabilitet (Andersen et al., 2012: 287). Validitet er et 

udtryk for gyldighed, altså om man måler det man gerne vil måle (Andersen et al., 2012: 100). 

Reliabilitet er et udtryk for om man ved gentagne målinger af det samme fænomen, ville få det 

samme resultat (Andersen et. al., 2012: 102).  
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De sekundære data er typisk indsamlet til andre formål, men her er fordelen, at forfatteren ikke 

skal bruge ressourcer til selv at indsamle data.   

 

I afhandlingen anvendes der både primære og sekundære data. De sekundære data vil som 

beskrevet basere sig på relevant faglitteratur. 

De primære data vil tage form af interviews med de forskellige udvalgte respondenter. For et 

overblik over de forskellige interviews, se illustrationen i Figur 2. Udvælgelsen og indgangsvinklen 

vil uddybes i afsnit 4.3.1. 

Figur 2: Egen tilvirkning - illustration af anvendelse- samt type af interviews. 
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Andersen (2013) omtaler, at primære data kan resultere i, at den pågældende 

undersøgelsesenhed kan være påvirket af stimuli, der så vil resultere i at der er tale om stimuli-

data. Dette kan eksempelvis ske ved at intervieweren stiller et spørgsmål (stimulus) og 

respondenten svarer (reaktion). Altså i tilfælde hvor der er tale om stimulus, der afføder en 

reaktion. Mangel på samme vil resultere i ikke-stimulidata. Datateknikker i form af stimulidata og 

ikke-stimulidata kan opdeles i yderligere underteknikker (Andersen, 2013: 138-140):  

 

 Spørgeteknikker - stimuli-data 

 Projektive teknikker - stimuli-data 

 Psykologiske test - stimuli-data 

 Oberservationsteknikker - ikke-stimulidata 

 Indirekte teknikker - ikke-stimulidata 

 

I denne afhandling anvendes udelukkende “spørgeteknikker”, hvor der foretages personlige 

interviews med en eller flere interviewpersoner (Andersen, 2013: 138).  

 

Struktureringsgraden fortæller noget om styringen af spørgesituationen. Herunder kigges der på 

om emnerne er fastlagt på forhånd eller om de afhænger af situationen. Derudover kan 

rækkefølgen af stillede spørgsmål eller emner også fortælle noget om struktureringsgraden.  

Forud for hvert interview, er der taget udgangspunkt i den vedlagte interviewguide (Bilag 9), men 

har ikke været fastlåst til denne. Dette betyder, at interviewer ikke slavisk har stillet alle spørgsmål, 

men har vurderet fra gang til gang, hvad der har været mest relevant at spørge om. Derudover har 

nogle af respondenterne udarbejdet præsentationer på forhånd, hvorfor interviewer i de tilfælde 

ikke primært har styret hele interviewet. Derfor er struktureringsgraden ikke høj, da der har været 

fleksibilitet til at afvige fra interviewguiden.   

 

Til indsamling af sekundære data, præsenterer Andersen (2013) følgende tre typer af sekundære 

data (Andersen, 2013: 144):  

 

 Procesdata  

 Registerdata 

 Forskningsdata  

 

Procesdata er produceret i tilknytning til løbende aktiviteter i samfundet og organisationer. 

Registerdata er produceret i forbindelse med registrering og styring. Herunder kunne det 

eksempelvis være Danmarks Statistiks registre, virksomhedsbudgetter og regnskaber m.m.  
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Forskningsdata er produceret af forskere. Disse data findes i forskellige forskningsdatabaser og 

dataarkiver (Andersen, 2013: 144-145).  

Generelle faglige artikler samt anden relevant information bærer præg af procesdata. 

Forskningsartikler, faglige rapporter, undersøgelser og udgivelser bærer præg af forskningsdata.  

Derfor vil der i afhandlingen primært anvendes procesdata og forskningsdata, som sekundære 

data.  

4.3 Empiri 

Ved indsamling af empirien, er der anvendt en kildekritisk tilgang. Respondenterne på de anvendte 

personlige interviews er udvalgt på baggrund af den formålsbaserede strategi. Den 

formålsbaserede udvælgelsesstrategi foretages, når man vælger respondenter der vil give det 

størst mulige indblik i det undersøgte emne, og ikke de respondenter der er repræsentative for en 

større gruppe (Andersen et al., 2012: 161).  

Formålet med respondenterne i afhandlingen er ikke at afspejle hvordan alle interne 

revisionsfunktioner i Danmark har implementeret Agile Auditing, men komme med praktiske 

eksempler på hvordan de udvalgte respondenter har implementeret Agile Auditing. På baggrund af 

disse eksempler, vil afhandlingen afslutningsvis sammenfatte anbefalinger og observationer til 

implementering af Agile Auditing, hvor andre interne revisionsfunktioner, som påtænker at 

implementere Agile Auditing, kan søge inspiration 

Der blev tidligt i skriveprocessen skabt en forforståelse af at implementering af Agile Auditing 

måtte være forskellig fra virksomhed til virksomhed, grundet at den interne revisorers formål er at 

skabe værdi (Anderson et al., 2017: 1-2), hvilket kan gøres på mange forskellige måder, da 

organisationer er forskellige. Derfor ansås den formålsbaserede udvælgelsesstrategi som 

værende den oplagte, da man ikke vil kunne finde enighed eller et ensartet mønster på hvordan 

det gøres i hele intern revisionsbranchen.    

Jævnfør Figur 2, hvor respondenterne er skitseret, vil følgende afsnit have til formål at uddybe 

hvilken type interviews der er foretaget. 

 

4.3.1 Interviews  

Som tidligere skrevet, anvendes der personlige interviews, hvor Andersen (2013) beskriver 4 

overordnede typer af personlige interviews (Andersen, 2013: 152-156):  

 

 Det åbne interview 

 Det delvist strukturerede interview  

 Fokusgruppeinterviewet 
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 Det standardiserede interview  

 

I denne afhandling er der særlig fokus på både det åbne interview og det delvist strukturerede 

interview. Kendetegnet ved det åbne interview er hvor spørgerammen, interviewguiden og 

lignende er meget åben eller endda helt fraværende. Der er heller ej standardiserede spørgsmål 

under denne form for interview.  

Kendetegnet ved det delvist struktureret interview er at man har et vist kendskab til emnet, men er 

stadig åben for nye synsvinkler og informationer. Typisk er der udarbejdet en spørge- eller 

interviewguide i stikordsform, som angiver de emner, som intervieweren vil have belyst.  

 

Anvendelse i afhandlingen af både det åbne og delvist struktureret interview, skyldes at 

afhandlingen omhandler et område, hvor der har været en forhåndsantagelse om hvilke områder 

der kan være påvirket i forbindelse med Agile Auditing, samtidigt med der har været 

opmærksomhed på at det er et relativt nyt fænomen, hvorfor der ikke kan have været inkluderet 

alle de relevante emner i den tidligere omtalte interviewguide. Derudover har nogle af 

respondenterne udarbejdet præsentationer på forhånd, hvorfor interviewer i de tilfælde ikke 

primært har styret hele interviewet 

Fokusgruppeinterviewet og det standardiserede interview vurderes irrelevant eller urealistisk for 

afhandlingen, hvorfor disse ikke uddybes yderligere.  

 

Derudover forklarer Andersen (2013) hvordan det åbne, personlige interview kan foregå på 

følgende måder (Andersen, 2013: 152-155): 

  

 Informantinterview  

 Det kvalitative forskningsinterview  

 Det analytiske interview  

 Det narrative interview  

 Det diskurse interview  

 

I denne afhandling er der for det åbne interview anvendt informantinterview (Andersen, 2013: 152). 

Informantinterview er kendetegnet ved at man undersøger fænomener, som interviewer ikke har 

mulighed for selv at observere. Her agerer informanten/respondenten som en slags 

erstatningsobservatør, som har førstehåndskendskab med det pågældende fænomen.  

 

I Figur 2 er det skitseret, hvornår der er anvendt det åbne interview og det delvist struktureret 

interview.  
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4.3.1.1 Interview af Johan Bogentoft, Partner and Head of Internal Audit Services, PwC.  

Interview foretaget den 3. april 2019. Varighed: 42:49 

 

4.3.1.2 Interview af Snezana Janjic, Manager in Internal Audit and Internal Controls,  Deloitte. 

Interview foretaget den 3. maj 2019. Varighed: 51:48 

 

4.3.1.3 Interview af Michella Glover Jensen, Audit manager in Internal Audit, PFA Pension & 

            Niels Sønderup-Felstedt, Audit manager in Internal Audit, PFA Pension. 

Interview foretaget 13. maj 2019. Varighed: 46:39 

 

4.3.1.4 Interview af Søren Jonstrup, Audit manager (IT) in Internal Group Audit, Danske  

            Bank A/S &  

            Claus Sonne Linnedal, Audit Director & Senior Vice President in Internal Group 

            Audit, Danske Bank A/S.  

Interview foretaget den 8. maj 2019. Varighed: 57:52 

 

4.3.1.5 Interview af John Carmichael, Chief Audit Executive in Internal Audit, Saxo Bank A/S      

            & Noel Vang, IT Audit manager in Internal Audit, Saxo Bank A/S.  

Interview foretaget den 28. maj 2019. Varighed: 1:20:51 

 

4.3.1.6 Interview af Flemming Wisby Olsen, Lead Auditor in Group Internal Audit, Codan  

            Forsikring A/S & 

            Louise Kildegaard, Lead auditor in Group Internal Audit, Codan Forsikring A/S. 

Interview foretaget den 6. juni 2019. Varighed: 1:49:22 

 

4.3.1.7 Interview af Jamie Graham, Chief Audit Executive in Internal Audit, Nordea A/S. 

Interview foretaget den 3. juni 2019. Varighed: 1:01:13 

 

4.3.1.8 Interview af Michael Ravbjerg Lundgaard, Chief Audit Executive in Internal Audit, DSB.  

Interview foretaget den 19. juni 2019. Varighed: 1:04:03  

 

Der vil i afhandlingen blive refereret til samlet interview med respondenterne for samme 

organisation.  

Interviews kan findes i lydfil i bilag 1-8. 
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4.4 Kildekritik  

I nedenstående afsnit vil der laves en kildekritik af den primære og sekundære data.  

 

4.4.1 Kildekritik på primær data  

Som beskrevet i afsnit 4.2.2 vil afhandlingens primære data bestå af diverse interviews med 

respondenterne oplistet i afsnit 4.3.1.1 - 4.3.1.8.  

Alle respondenterne er udvalgt efter kriterierne om at den interne revisionsfunktion er i gang eller 

påtænker at implementere Agile Auditing. Interviews med de store konsulent- og revisionshuse 

(Deloitte og PwC) er foretaget, for at være med til at danne den teoretiske ramme om Agile 

Auditing, samt identificere forventninger og faldgruber. 

 

Vores formål med interviews har været at komme med praktiske eksempler på, hvordan de 

respektive organisationer implementerer eller påtænker at implementere Agile Auditing. På 

baggrund af dette, vil afhandlingen sammenfatte anbefalinger og observationer til implementering 

af Agile Auditing, hvor andre interne revisionsfunktioner, som påtænker at implementere Agile 

Auditing, kan søge inspiration. 

 

Der kan være en sandsynlighed for, at afhandlingen ville have formet sig anderledes, hvis man 

havde inddraget flere forskellige brancher. Som Figur 2 viser, er der en overvægt af 

respondenterne med forretning indenfor den finansielle sektor - banksektoren og 

forsikringssektoren. Ved at have inddraget andre brancher, kunne man have fået praktiske 

eksempler på deres implementering af Agile Auditing og dermed fået flere forskellige praktiske 

eksempler.  

 

Derudover kunne man have inddraget flere medarbejdere fra den interne revisionsfunktion, som 

ikke havde ledende stillinger som for eksempel Chief Audit Executive. På denne ville man have 

inddraget medarbejdere i den mere udførende del af funktionen, som kunne have givet en indsigt i, 

hvad der dagligt gøres i forhold til Agile Auditing. 

 

4.4.2 Kildekritik på sekundær data  

Som beskrevet i afsnit 4.2.2 er de sekundære data baseret på:  

 Faglige rapporter 

 Udgivelser 

 IPPF- herunder IIA standarder   
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 Faglitteratur fra faget Intern Revision    

 

Faglige rapporter, udgivelser, IPPF- herunder IIA standarder og faglitteratur og anden relevant 

information indsamles med kildekritisk tilgang, hvor det kontinuerligt vurderes om materialet er 

pålideligt nok til afhandlingens formål.  

IPPF- herunder IIA standarder er anerkendte globale retningslinjer for hvordan udførelsen af en 

revision skal agere. Dermed er det sekundær data af en vis standard og anerkendelse.  

Faglitteratur fra faget Intern Revision vurderes som troværdig faglitteratur. 

 

Med udgangspunkt i den ovenstående introduktion til problemfeltet, problemformuleringen samt 

afhandlingens metodiske overvejelser, bevæger vi os nu videre til afhandlingens næste kapitel. I 

det næste kapitel vil den relevante teori introduceres, som også vil ligge til grund for den 

resterende del af afhandlingen.    

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 





21 
	

5. Teori 

Det følgende afsnit har til formål at gennemgå revisionsprocessen jf. Anderson et al. (2017). Dette 

gøres for at Agile Auditing kan analyseres ud fra denne og på den måde tydeliggøre hvor og 

hvordan Agile Auditing har påvirket revisionsprocessen, samt hvorledes respondenterne har 

implementeret det. Som beskrevet i afsnit 4.2.2, er den anvendte interviewguide udarbejdet med 

afsæt i revisionsprocessens tre faser jf. Anderson et al. (2017).  

Herefter vil Agile Auditing blive udfoldet i afsnit 5.4, primært ud fra litteratur udarbejdet af Deloitte.  

 

5.1 Værdiskabende funktion 

En intern revisors primære opgave er at skabe værdi for organisationen. I 2010 blev tre elementer 

godkendt af IIA, som overordnet belyser hvordan den interne revisor kan skabe værdi (Anderson 

et al., 2017: 1-2):   

 

 Assurance: Governance, Risk, and Control; Levere en vurdering på organisationens 

governance processer, risikostyring og kontrolsystem. Dette gøres for at hjælpe 

organisationen med at opnå deres mål.      

 Insight: Catalyst, Analyses, and Assessments; Baseret på den interne revisionsfunktion 

vurdering af data og forretningsprocesser, identificeres hvordan organisationens effektivitet 

kan forbedres. Her gives der altså indsigt og anbefalinger. 

 Objectivity: Integrity, Accountability, and Independence; Baseret på objektive kriterier, ydes 

der en uafhængig rådgivning. 

 

Figur 3 - Illustration fra Anderson et al. - figur 1.1 



22 
	

En intern revisor kan dermed udføre både rådgivnings- og erklæringsopgaver, så længe denne 

fastholder sin objektivitet og uafhængighed (Anderson et al., 2017: 12-2).   

Disse to typer af opgaver er defineret i ordlisten til de internationale standarder for den faglige 

praksis indenfor intern revision i IPPF, og defineres således:  

 

 Erklæringsopgaver: En erklæringsopgave har til formål at afgive en uafhængig vurdering på 

governance processer, risikostyring og organisations kontrolsystem (Anderson et al., 2017: 

12-2). I erklæringsopgaver er der tale om trepartsforhold.  

 Rådgivningsopgaver: En rådgivningsopgave har til formål at tilføre værdi og forbedre en 

organisationens governance processer, risikostyring og virksomhedens kontrolsystem, 

uden at påtage sig ledelsesansvaret for dette (Anderson et al., 2017: 12-2). I sådanne 

tilfælde vil der være tale om et topartsforhold(Anderson et al., 2017: 15-6).  

 

En rådgivningsopgave og erklæringsopgave indeholder jf. Anderson et al. (2017) de samme tre trin 

i revisionsprocessen: Planlægning, udførelse og rapportering. Dog vil nogle af trinene ikke være 

nødvendige eller udføres på en anden måde, når der er tale om en rådgivningsopgave (Anderson 

et al., 2017: 12-12). I afhandlingen vil faserne i en erklæringsopgave forklares mere 

fyldestgørende, da det antages, at den interne revisionsfunktion i langt de fleste tilfælde udfører 

erklæringsopgaver.   

Nedenstående figur viser revisionsprocessen for en erklæringsopgave.  

 

 

Figur 4 - Illustration fra Anderson et al. - figur 12-3 
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5.2 Processen for erklæringsopgaver 

5.2.1 Planlægning 

Planlægningsfasen er den første fase i revisionsprocessen og indeholder nedenstående trin. 

 

Bestem opgavens formål og omfang/afgrænsning 

I planlægningsfasen er det vigtigt at af fastlægge opgavens formål samt afgræsning, dvs. hvad 

opgaven vil dække og hvad den afgrænser sig fra (Anderson et al., 2017: 12-5).  

   

Forstå auditee herunder dennes mål  

For at kunne revidere mest effektivt, er det vigtigt at kunne forstå auditee, herunder forstå hvilke 

mål de har, samt hvor langt de er kommet med opnåelse af målene. Ved at have denne forståelse, 

giver det den interne revisor mulighed for at fastlægge opgavens formål mere specifikt og dermed 

anvende ressourcerne mest hensigtsmæssigt (Anderson et al., 2017: 12-5- 12-6). 

 

Identificere og vurdere risici 

Det interne revisionsteam skal identificere og vurdere risici, som kan påvirke auditee’s opnåelse af 

mål, hvilket i sidste ende påvirker hele organisationens opnåelse af mål. I denne forstand er der 

tale om en iboende risiko. Altså en intern eller ekstern risiko, hvor der ikke er taget hensyn til 

hvorledes auditee har kontrolleret for risikoen (Anderson et al., 2017: 12-6). 

Når en risiko er identificeret, vurderes den ved at kigge på risikoens sandsynlighed og risikoens 

effekt. Når risikoen er vurderet, skal den holdes op mod den risikotolerance, som den daglige 

ledelse har fastlagt. Er risikoen uden for risikotolerancen, kan der reageres ved at man: Undgår 

risikoen, deler risikoen eller reducerer risikoen (Anderson et al., 2017: 12-6). 

 

Identificere nøglekontroller 

Nøglekontroller er kontroller, som er mest kritiske i forbindelse med at reducere risici til et 

acceptabelt niveau og dermed sikre at mål opnås. Revisors vurdering er afgørende, for der er 

ingen klar checkliste over hvilke kontroller, der er nøglekontroller (Anderson et al., 2017: 12-7).  

 

Evaluere kontrol designet 

Når revisionsteamet har identificeret nøglekontrollerne, skal designet på disse evalueres. 

Evalueringen skal belyse om de identificerede nøglekontroller, hver for sig eller flere samlet, er 

designet tilstrækkeligt, for at reducere risiciene til et acceptabelt niveau. 

Denne evaluering skal forudsætte, at nøglekontrollerne er sat i drift og fungerer, som de skal 

(Anderson et al., 2017: 12-7).  
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Udarbejde en testplan  

Det er nødvendigt at udarbejde en testplan, som skal sikre at man får tilstrækkeligt revisionsbevis 

for opgavens formål. Her skal der kigges på om kontrollerne har virket effektivt. Ifølge teorien er 

det kontroller hvor kontroldesignet er evalueret til at være tilfredsstillende, der skal udarbejdes en 

testplan for. Herunder skal der vælges en teststrategi som skal indeholde hvilken type af test der 

er tale om, omfanget af testen, samt den tidsmæssige placering. De pågældende tests skal 

dokumenteres og anvendes som revisionsbevis (Anderson et al., 2017: 12-7). 

 

Udarbejde en arbejdsplan/revisionsinstruks  

I dette trin er der tale om udarbejdelse af arbejdsplan eller revisionsinstruks, herunder en 

arbejdsprocedure for opgaven. I takt med at de forskellige handlinger i arbejdsproceduren udføres, 

signer den pågældende person af. Dette giver et overblik over hvad der er lavet, samt hvad der 

mangler i forhold til den planlagte arbejdsprocedure. Når al arbejdet er afsluttet, fungerer 

arbejdsplanen som et samlet dokument (Anderson et al., 2017: 12-7).  

 

Allokere ressourcer til opgaven 

Sidste trin i forbindelse med planlægning af en opgave er at allokere de nødvendige ressourcer, 

for at kunne udføre opgaven succesfuldt. Dette inkluderer, at der skal planlægges hvilke 

kvalifikationer der kræves for den pågældende revision, allokere de pågældende medarbejdere, 

vurdere om der er behov for ekstern hjælp, samt planlægge revisionen og de antal timer der skal 

anvendes, for at opgaven kan afsluttes rettidigt (Anderson et al., 2017: 12-7).   

 

5.2.2 Udførelse 

Den anden fase i revisionsprocessen knytter sig til udførelse og består af nedenstående trin. 

 

Udføre tests for at samle revisionsbevis 

For at samle revisionsbevis, skal der udføres de planlagte test og handlinger i revisionsinstruksen. 

Herunder kan det være både test af design og test af kontroller. Procedurerne kan også have form 

af man forespørger, observerer, stiller sig kritisk til den information man modtager, samt foretager 

inspektion. Fælles for alle er at samtlige skal dokumenteres (Anderson et al., 2017: 12-7).   

 

Evaluere det samlede revisionsbevis og konkludere herpå 

For at kunne evaluere det samlede revisionsbevis og derefter konkludere på baggrund af dette, 

kræver det en signifikant grad af professionel vurdering. Revisionsteamet skal i sidste ende 
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komme frem til en logisk konklusion, som kan basere sig på det indsamlede revisionsbevis 

(Anderson et al., 2017: 12-8). 

 

Udarbejde observationer og formulere anbefalinger 

En observation, som også kaldes en finding, opstår når en tilstand ikke lever op til kriteriet. Altså 

når virksomhedens nuværende tilstand og måden tingene gøres på, ikke lever op til hvad man 

anser som den korrekte tilstand eller den korrekte måde at gøre tingene på.  

 

IIA Practice Guide foreslår at den interne revisionsfunktion kommer med anbefalinger til forbedring. 

Anbefalinger, som den interne revisor formulerer, sigter efter at lukke spændet mellem tilstanden 

og kriteriet (Anderson et al., 2017: 12-8).    

 

5.2.3 Rapportering 

Rapportering foregår i hele revisionsprocessen, men specielt at rapportere resultaterne af ens 

arbejde, er en vigtig del af revisionsopgaven. Uanset hvilken form rapportering kommer i og hvilket 

indhold den har, fortæller IIA Standard 2420 - Quality of Communications, at rapportering skal 

være: Objektiv, Klar, Konsistent, Konstruktiv, Komplet og Rettidig (Anderson et al., 2017: 12-8). 

 

Rapportering er den tredje og sidste fase i revisionsprocessen og består af nedenstående trin. 

 

Udfør observationsevalueringer og eskaleringsproces 

Når en eller flere observationer er identificeret, skal disse vurderes, for at man kan tage stilling til 

hvilken effekt det skal have i den endelige rapportering. En observation vurderes ved at anvende 

en observationsevaluering og eskaleringsproces (Anderson et al., 2017: 12-9).  

 

Foretag foreløbige rapportering 

Oftest opstår der situationer under udførelse af opgaven, som behøver den daglige ledelses 

omgående opmærksomhed. Ved at man foretager foreløbige rapportering, sikrer det at man er 

opmærksom på situationen og kan løse den hurtigere.  

For det interne revisionsteam er det vigtigt at give den daglige ledelse mulighed for at afklare 

observationer, samt komme med deres mening om teamets konklusion og anbefalinger. Ved at 

gennemgå udkast med den daglige ledelse sikrer det ligeledes, at der ingen misforståelser er 

mellem revisionsteamet og ledelsen, samt at den daglige ledelse er enig med de ting den interne 

revisor har sagt og skrevet i rapporten (Anderson et al., 2017: 12-9).  
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Udarbejd den endelige rapportering 

Under dette trin skal revisionsteamet udtrykke samlet resultat for opgaven. Der er ikke en bestemt 

måde at gøre det på, men mulighederne kunne være (Anderson et al., 2017: 12-10): Prioritetsliste, 

Negativ Erklæring eller Positiv Erklæring.  

 

Distribuere formel og uformel endelig rapportering 

I dette trin er der IIA standarder, som knytter sig til det at forberede og udstede den endelige 

rapportering (Anderson et al., 2017: 12-10- 12-11).  

 

Standard 2410 - Criteria for Communicating: Fortæller at rapporteringen skal indeholde 

opgavens formål, omfang og afgrænsning, samt resultater. 

Den endelige rapportering af resultaterne kan indeholde observationer, gældende konklusioner 

samt gældende anbefalinger og hvis relevant, en handlingsplan. Hvis passende, skal den interne 

revisors mening også inddrages (2410.A1).  

De observationer som er signifikante, skal kommunikeres i den endelige rapportering. 

Observationer som er mindre signifikante, kan kommunikeres uformelt. Den afgivne konklusion og 

meninger er et udtryk for vurdering af observationerne. Anbefalinger er foreslåede handlinger, som 

skal ændre på nuværende tilstand eller forbedre driften. 

De interne revisorer er opfordret til at rapportere og anerkende tilfredsstillende præstation 

(2410.A2). 

 

Standard 2440- Disseminating results: Revisionschefen skal rapportere resultaterne til 

passende parter.  

Revisionschefen er ansvarlig for at kommunikere resultaterne til parter, som kan forsikre at give 

resultaterne den opmærksomhed, der kræves (2440.A1).  

De relevante parter, udover den områdeansvarlige, som kan give resultaterne den 

opmærksomhed der kræves, er de mennesker i organisationen, som kan foretage afhjælpende 

handlinger eller sikre at de afhjælpende handlinger bliver foretaget. Udover revisionschefen, kan 

en højtstående intern revisor også være ansvarlig for dette, hvis denne er udpeget af 

revisionschefen.  

Den endelige rapport skal ligeledes gennemgås af revisionschefen eller den udpegede interne 

revisor, før rapporten udstedes (Anderson et al., 2017: 12-11).   

 

 

 

Foretag overvågning og opfølgende procedurer 
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En intern revision stopper ikke, når rapporten er udgivet. Her er der også standarder som fortæller, 

hvilke handlinger der efterfølgende skal foretages. 

 

IIA Standard 2500- Monitoring Progress fortæller at revisionschefen skal etablere og opretholde 

et system for at kunne overvåge dispositionerne af de resultater, som er meddelt til den daglige 

ledelse. Den interne revisionsfunktion skal sikre, at afhjælpende handlinger på observationer og 

konklusioner er foretaget af den daglige ledelse, og at disse handlinger afhjælper de pågældende 

forhold rettidigt (Anderson et al., 2017: 12-11). 

Standard 2500.A1 fortæller at revisionschefen skal etablere en opfølgningsproces, for at overvåge 

samt sikre at handlingerne ledelsen har foretaget er effektivt implementeret, eller om den daglige 

ledelse har accepteret risikoen ved ikke at foretage nogle handlinger (Anderson et al., 2017: 12-

11).   

  

5.3 Processen for rådgivningsopgaver 

Når en intern revisionsfunktion skal udføre en rådgivningsopgave, kan den identificeres på 

forskellig vis:  

 På baggrund af den årlige interne revisionsplan: Ved udarbejdelse af den årlige 

revisionsplan, er rådgivningsopgaven med. Dette skyldes, at den har været gennem deres 

risikovurdering og derfor valgt som en prioritet (Anderson et al., 2017: 15-11).  

 På baggrund af ledelsens anmodning: Da man ved udarbejdelse af en årlig revisionsplan 

ikke kan opfange alle forhold, resulterer det i at ledelsen kan anmode om rådgivning fra 

den interne revisionsfunktion (Anderson et al., 2017: 15-11). 

 På baggrund af nye eller skiftende forhold: En rådgivningsopgave kan fremkomme på 

baggrund af at der er nye eller signifikant skiftende forhold på områder, som kan påvirke 

organisationen. I og med at den interne revisionsfunktion har en tilstedeværelse i samtlige 

områder i organisationen, har denne mulighed for at identificere disse forhold og dermed 

reagere hurtigt, for på denne måde at risikoafdække områder eller udnytte muligheder, som 

i sidste ende er værdiskabende for virksomheden (Anderson et al., 2017: 15-12).  

 

Man skal udvælge den rådgivningsopgave som skaber mest værdi for organisation. Dette kan 

være i form af at vurdere hvor risici er størst gennem en risikoscore eller ved at vurdere hvor 

mulighederne er størst (Anderson et al., 2017: 15-12).  
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Nedenstående figur skitserer revisionsprocessen for en 

rådgivningsopgave. 

 

         

Figur 5 - Illustration fra Anderson et al. - figur 15.5 

 

Figur 5, sammenholdt med samme figur for revisionsprocessen for erklæringsopgaver, viser 

enkelte forskelle, alt afhængigt af om der er tale om en erklæringsopgave eller en 

rådgivningsopgave 

Typisk er en rådgivningsopgave baseret på at tilpasse kundens behov, hvorfor kunden vil være 

involveret i stort set hele processen - fra planlægning til rapportering.   

 

5.3.1 Planlægning  

Første fase i rådgivningsprocessen er planlægning og består af nedenstående trin. 

 

Fastslå opgavens formål og omfang/afgræsning 

Kunden vil i højere grad være involveret, hvor der tages hensyn til hvad kundens ønske med 

rådgivningsopgaven er, samt hvad kunden vil have der skal kigges på. I takt med at man bliver 

klogere i løbet af opgavens udførelse samt yderligere input fra kunden, gør at der løbende vil 

forekomme ændringer i dette trin (Anderson et al., 2017: 15-4).  

 

Opnå den endelige godkendelse på formål og omfang fra kunde 

IIA Standard 2201.C1 fortæller at den interne revisor skal, sammen med kunden, 
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skabe en forståelse for hvad formålet er, hvad omfang/afgræsning er, fordeling af 

ansvarsområderne samt andre forventninger kunden har. Er der tale om signifikante opgaver, skal 

dette dokumenteres. Den interne revisor skal med kunden gennemgå de nævnte ting, før man 

igangsætter opgaveudførelsen (Anderson et al., 2017: 15-14 - 15-15).  

 

Forstå opgavens miljø og forretningsprocesser  

Den interne revisor skal her forstå det miljø og de forretningsprocesser der knytter sig til 

rådgivningsopgaven, for at skabe størst mulig værdi (Anderson et al., 2017: 15-15). 

 

Forstå relevante risici, hvis nødvendigt 

Hvis det er relevant for området, skal man forstå relevante risici (Anderson et al., 2017: 15-15). 

 

Forstå relevante kontroller, hvis nødvendigt  

Hvis det er relevant for området, skal man forstå de relevante kontroller, for derefter at knytte 

kontroller til risici, som man har identificeret i trinnet inden (Anderson et al., 2017: 15-15). 

  

Evaluere kontroldesignet, hvis nødvendigt 

Hvis det er relevant for området, skal kontroldesignet på identificerede kontroller i trinnet inden, 

evalueres (Anderson et al., 2017: 15-15).  

 

Fastslå opgavens tilgang 

Herunder skal man fastslå den tilgang, som gør at der leves op til opgavens formål. Herunder skal 

der besluttes for typen, omfanget, samt den tidsmæssige placering. Har man identificeret risici og 

kontroller, vil man da udarbejde en revisionsinstruks, som gennemgået under erklæringsopgaver 

(Anderson et al., 2017: 15-15). 

 

Allokere ressourcer til opgaven 

Hovedsageligt er ressourcerne for en rådgivningsopgave allokeret på samme måde som ved en 

erklæringsopgave. I mange tilfælde er en rådgivningsopgave dog tidsfølsom, hvilket betyder, at 

man skal udvælge interne revisorer med den rette erfaring og ekspertise, så de har mere 

forretningsmæssig erfaring og indsigt i det område, der skal rådgives om. Er der behov for ekstern 

hjælp, skal mulighed for denne også vurderes. Afslutningsvis skal der også kigges på om der er 

behov for personaleudvikling eller uddannelse, for det personale som er sat på opgaven (Anderson 

et al., 2017: 15-15 - 15-16). 
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5.3.2 Udførelse 

Som beskrevet i planlægningsfasen, skal identificering af risici, samt identificering af kontroller og 

evaluering af disse, kun ske hvis det er nødvendigt for området. Oftest er dette ikke tilfældet, 

hvorfor udførelse knyttet til kontroller typisk ikke vil finde sted i en rådgivningsopgave (Anderson et 

al., 2017: 15-16).  

 

Anden fase i rådgivningsprocessen er udførelse og består af nedenstående trin. 

 

Indsamle og evaluere beviser 

Der skal indsamles tilstrækkeligt beviser for at man kan leve op til opgavens formål. Beviserne skal 

evalueres, for at man derefter kan give den bedste rådgivning til kunden. Her skal procedurerne, 

det indsamlede bevis og evaluering af beviserne dokumenteres i et arbejdspapir (Anderson et al., 

2017: 15-16 -15-17). 

 

Formulere rådgivning 

Når indsamling og evaluering af beviser er foretaget, skal der formuleres rådgivning til kunden. 

Rådgivningen skal være relevant i forhold til formålet, kunden skal kunne forstå rådgivningen og 

den skal være handlingsrettet. Rådgivningen skal give udtryk for, at den giver den forbedring, som 

kunden ønsker (Anderson et al., 2017: 15-17). 

 

5.3.3 Rapportering 

Rapportering i forbindelse med en rådgivningsopgave er lige så vigtig, som rapportering i en 

erklæringsopgave. Selvom der er mange ligheder, er der også forskelle i rapporteringsfasen, alt 

afhængigt af om der er tale om en erklæringsopgave eller en rådgivningsopgave (Anderson et al., 

2017: 15-17).  

Sidste, og tredje, fase i rådgivningsprocessen er rapportering og består af nedenstående trin. 

 

Fastslå type og form af rapportering med kunden 

Alt afhængigt af rådgivningsopgaven og kundens ønsker, kan rapporteringen i en 

rådgivningsopgave være mindre formel end i en erklæringsopgave. Rapporteringen kan ske i form 

af en præsentation, en e-mail eller et notat. Nogle gange kan den daglige ledelse bede den interne 

revisionsfunktion om at udarbejde en liste over fordele og ulemper, knyttet til en handling. Dog er 

der situationer, hvor der er behov for en formel rapportering (Anderson et al., 2017: 15-17). 

 

Gennemgå rådgivningen med kunden 
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Selvom en rådgivning kan virke passende for den interne revisor som udfører rådgivningsopgaven, 

så kan der være forhold, som den interne revisor ikke har kendt til, og som kan påvirke om 

rådgivningen stadig er passende. Rådgivningen bør gennemgås med kunden, så kunden forstår 

den, at man sikrer den lever op til opgavens formål, samt at den er praktisk og omkostningseffektiv 

at implementere (Anderson et al., 2017: 15-17).  

 

Foretag foreløbig rapportering 

På grund af den tidsfølsomhed der er på rådgivningsopgaver, skal der være hyppigere 

rapportering til kunden. Oftest bliver denne rapportering foretaget mundtligt. Når det gælder 

rådgivningsopgaver, er meget af rapportering knyttet til vigtige datoer i løbet af opgaven (milepæle) 

og centrale beslutningspunkter. I takt med at man kender flere detaljer på området eller hvor 

faktorer ændres, kan rådgivningskravene ændres, hvilket derfor er nødvendigt at rapportere til 

kunden (Anderson et al., 2017: 15-17).   

 

Udarbejd den endelige rapportering 

Den endelige rapportering kan tage mange former, men som beskrevet under den foreløbige 

rapportering, vil den oftest være uformel. Den endelige rapportering afhænger dog af den aftale 

der er indgået med kunden, hvilket kan resultere i at der kræves en formel rapportering (Anderson 

et al., 2017: 15-18). 

 

Distribuerer endelig rapportering 

Modsat en erklæringsopgave, hvor modtageren af den endelige rapportering kan være en part der 

ikke er direkte involveret i det pågældende område, så er modtageren for en rådgivningsopgave 

udelukkende den kunde, man udfører rådgivningsopgaven for (Anderson et al., 2017: 15-18).   

 

Udfør overvågning og opfølgning, hvis nødvendigt 

IIA Standard 2500.C1 fortæller at den interne revisionsfunktion skal overvåge dispositionerne, i 

det omfang det er aftalt med kunden.  

Dette skyldes at kunden kan efterspørge ting, som man ikke kan overvåge og eller følge op på, 

hvorfor dette trin ikke vil være nødvendigt (Anderson et al., 2017: 15-18).  

 

 

 



32 
	

5.4 Agile Auditing 

Under afsnit 5.1 blev vi præsenteret for at en intern revisors opgave er at skabe værdi for 

organisationen, hvorunder tre elementer er godkendt af IIA, som belyser hvordan en revisor kan 

gøre det. Agile Auditing skal være med til at forbedre denne værdiskabelse, som er forklaret i 

afsnit 5.1. 

 

Som beskrevet tidligere, er Agile Auditing baseret på den agile procestilgang, som er udviklet som 

en del af softwareudviklingsbranchens metodik. Dette afsnit vil introducere læseren til den agile 

procestilgang og Agile Auditing samt definitioner og fagtermer, der vil blive anvendt i afhandlingens 

analyse.  

 

Procestilgangen agile opstår ved “Manifesto for Agile Software Development” (Beck, et al, 2001). 

Manifestet består af én enkelt side, med følgende budskaber: 

 

“We are uncovering better ways of developing 

software by doing it and helping others do it. 

 

Through this work we have come to value: 

 Individuals and interactions over processes and tools 

 Working software over comprehensive documentation 

 Customer collaboration over contract negotiation 

 Responding to change over following a plan 

 

That is, while there is value in the items on 

the right, we value the items on the left more.” 

(Manifesto for Agile Software Development, Beck et al, 2001). 

 

Ovenstående må anses som selvforklarende og selvom det er skrevet med softwareudvikling i 

øjet, er der de sidste år i den interne revisionsbranche kommet fokus på Agile Auditing.   

 

Definitionen for Agile forstås i afhandlingen som: 

 

 “Agile aims to reduce cost and time to delivery while improving quality. Key 

characteristics of agile include delivery tested products in short iterations and 

involving internal customers during each iteration to refine requirement (Deloitte 1, 

2017: 2).” 
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Der er altså tale om en tilgang som kan reducere ressourceforbruget og samtidig være mere 

værdiskabende. Som Snezana et al. (2019: 1) uddyber “Da parametrene tid, omkostninger og 

kvalitet sjældent er til forhandling, er den eneste parameter der kan skrues på vores 

fremgangsmåde, dvs. måden hvorpå målet skal nås”.  

Herudover er der yderligere fokus på en iterativ proces og at involvere sine kunder i processen. 

 

 Som (Deloitte 1, 2017: 2) uddyber hvordan dette er relevant for interne revisionsfunktioner:   

 

“Agile Internal Audit is the mindset an Internal Audit function will adopt to focus on 

stakeholder needs, accelerate audit cycles, drive timely insights, reduce wasted 

effort, and generate less documentation. Agile prompts internal auditors and 

stakeholders to determine, upfront, the value to be delivered by an audit or project. 

What level of assurance is needed? What risks are most concerning? Then the audit 

or project aims to produce that value.” 

 

Altså er Agile Internal Audit, forstået som Agile Auditing i interne revisionsfunktioner, et mindset 

som den interne revisionsfunktion anvender, hvor fokus er på stakeholdernes behov, en 

accelererende revisionscyklus, give rettidig indsigt, en reducering af spildt arbejde samt generering 

af mindre dokumentation. Agile lægger op til at interne revisor og stakeholderne på forhånd 

afstemmer hvilken værdi revisionen eller projektet skal levere, hvilken grad af sikkerhed der er 

nødvendigt, samt hvilke risici der er mest kritiske.   

 

Herudfra har Deloitte 1 (2017) udviklet deres eget manifest “Our IA Agile Manifest”: 

 

 

 Figur 6- Illustration fra Deloitte 1 (2017) - Our IA Agile Manifesto - side 3 
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Deloitte 1 (2017) har altså ni elementer som de mener er hovedfokus i forhold til Agile Auditing. At 

være “value- og outcome driven” samt at være hurtigt og iterativ i element 1 og 8, er også nogen af 

de elementer som sammenligneligt bliver udfoldet i teoriafsnittet omkring den ordinære proces i 

forhold til rådgivningsopgaver. Hvorimod at fokus på de øvrige syv elementer er mere anderledes 

end den ordinære proces. 

 

For at konkretisere de ovenstående ideer er Deloitte 1 (2017: 6) kommet med fire elementer som 

der menes er vigtige at bruge for at kunne implementere Agile Auditing tankegangen: 

 

1. Audit Backlog 

Overordnet set skal revisionsteamet have en Backlog - en liste over de områder der er 

interessante og nødvendige at revidere. Denne liste skal løbende kunne opdateres og 

revurderes ved nye risici. Som Snezana et al. (2019: 2) uddyber: “Listens elementer kan i 

begyndelsen være vage og mangle detaljer, men med tiden, hvor revisorer og interessenter 

definerer og præciserer disse detaljer, vil elementerne bevæge sig op og ned på listen ift. 

væsentlighed frem til at revisionen kan påbegyndes.” Backloggen er et skridt væk fra den 

rigide årsplan (Deloitte 1, 2017: 6).  

 

2. Definition of Ready (DoR) 

For de enkelte revisioner i Backloggen, er det vigtigt at man har en Definition of Ready 

(DoR), før man påbegynder revisionen. En DoR er essentiel for den agile revisionstilgang, 

fordi den sikrer, at den interne revisor er sikker på at revisionen kan påbegyndes. Her skal 

sikres at revisor sammen med auditee er enige om hvad der skal testes/reviewes og 

definere formålet for revisors arbejde. Herudover skal revisor sikre sig at have de 

nødvendige ressourcer og ikke mindst skal revisor og auditee være enige om hvilken værdi 

det udførte arbejde skaber (Deloitte 1 2017: 6). 

 

3. Sprints 

Når der er fastlagt en DoR og revision kan påbegyndes, udføres revisionen i Sprints. En 

revision kan være flere Sprints hvor specifikke opgaver udføres indenfor en given fastsat 

tidsperiode. “Den fastsatte tidsperiode skal motivere revisionsteamet til at arbejde med 

kortere deadlines, men uden at stresse ressourcerne” (Snezana et al., 2019: 2). Her skal 

den enkelte revisionsfunktion definere målene og tidsperioderne for hvert enkelt Sprint. 

“Sprints provide a process, structure and cadence for the work” (Deloitte 1, 2017: 6). Et 

Sprint skal altså forstås som en ramme for revisors arbejde.  
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Før i tiden har man haft en lineær tankegang, hvor vi starter her og om 8 uger skal vi 

ende med en rapport og jeg har planlagt, hvad det er for nogle ting og det er så kun 

de her ting vi kigger på i vores execution phase. Hvor her skal man, selvfølgelig skal 

man have en planlægning, men den skal føre til at vi måske ændrer vores oprindelige 

plan til at vi kigger på noget andet (Janjic 2019, 07:15). 

 

Sprintet giver jævnfør ovenstående mulighed for at tilpasse sin revision løbende imellem de 

enkelte sprints. Ligeledes skal der rapporteres mellem hvert Sprint. Modtager af 

rapporteringen kan variere, alt efter hvad der kommunikeres. 

 

4. Definition of Done (DoD) 

For at man ved hvornår et Sprint er færdigt er det nødvendigt at have en Definition of Done 

(DoD). DoD er en betegnelse for at det udførte arbejde er udført og man derfor ved man 

kan starte på næste opgave/revision. “A DoD can be expressed as a level of assurance; a 

set of completed tasks; a list of identified issues, risks, or recommendations; or a report or 

draft report—whatever works for the team” (Deloitte 1, 2017: 6). For at DoD virker for hvert 

Sprint, er det vigtigt den ikke er meget kompleks eller tidstung.  

 

5.4.1 Revisionsteam 

Snezana et al. (2019: 2-3) definerer tre rollebeskrivelser som understøtter hvordan et 

revisionsteam arbejder agilt sammen og optimalt er organiseret: Audit Product Owner, Audit Scrum 

Master og Core Audit Team. 

 

“Audit Product Owner – den person der skal oversætte revisions formål til 

forretningsmæssige mål, og sørge for at teamet skaber og udfører arbejdet så det 

opfylder revisionens vision og målsætning.” 

 

“Audit Scrum Master – den person der sørger for fremgang i arbejdsprocessen, 

samtidig med at han/hun løser de aktuelle hindringer for teamet i løbet af et Sprint. 

En Audit Scrum Master skal også sørge for at processen løbende forbedres, og følge 

op på at den aftalte proces overholdes.” 

 

“Core Audit Team – den/de udførende personer. Deres rolle er at teste, 

dokumentere og rapportere som aftalt i løbet af hvert Sprint.” 
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5.4.2 Implementering af Agile 

 

“Som med langt de fleste metodologier skal man også her erkende at ikke alle organisationer er 

ens, og at Agile Auditing metoden derfor skal tilpasses for at sikre en succesfuld implementering” 

(Snezana et al., 2019: 2). 

 

Ovenstående teori udarbejdet af Deloitte har defineret rammerne omkring Agile til brug for interne 

revisionsfunktioner ved brug af Scrum. Schwaber et al. (2017) forklarer hvordan Scrum er baseret 

på små fleksible teams og beskriver hvordan disse arbejder sammen:  

 

“The essence of Scrum is a small team of people. The individual team is highly flexible and 

adaptive. These strengths continue operating in single, several, many, and networks of 

teams that develop, release, operate and sustain the work and work products of thousands 

of people. They collaborate and interoperate through sophisticated development 

architectures and target release environments (Schwaber et al., 2017:4).” 

 

I forhold til Scrum, har Deloitte 2 (2017: 4) produceret et visuelt overblik over deres forslag til en 

Agile Scrum proces: 

 

 

            Figur 7- Scrum team - Illustration fra Deloitte 2 (2017) - An Agile IA workflow - side 4  

 

Her forklares POV-forkortelsen som “Point of View”. Bemærk, hvordan der er en udforskende del i 

processen og hvordan udførsel og afslutning hænger sammen. 

 

Som Snezana et al. (2019) skriver kan Agile Auditing også implementeres med tilgangene “lean” 

og “Kanban”. For en fælles forståelse, vil definitionen af disse kort blive ridset op: 
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Lean: Lean tager udgangspunkt i 5 principper (Womack et al., 2003: 16-26):  

1. Specify Value 

Specificér hvordan du som funktion skaber værdi for dine kunder og hvordan du dækker 

deres behov. Specificér ligeledes, hvilket behov dit produkt skal dække og hvilke det ikke 

skal. 

 

2. Identify the Value Stream 

Vurder hvilke aktiviteter der indgår i værdikæden og identificerede aktiviteter som reelt 

skaber værdi. De resterende skrottes. 

 

3. Flow 

Konstatér hvor der kan skabes et bedre flow, så dit produkt hele tiden er igangværende og 

ikke “stopper” på grund af unødige procedurer/arbejdsgange. 

 

 

4. Pull 

Sikrer at man tager stilling til efterspørgslen, så man hele tiden kan følge med. Det gælder 

om at lave aktiviteter baseret på kundens efterspørgsel. 

 

5. Perfection  

Man skal hele tiden søge mod perfektion ved løbende tilpasninger. Her er det mere 

kulturen som der fokuseres på. Stilstand anses som tilbagegang. 

 

“Lean thinking is lean because it provides a way to do more and more with less and less - 

less human effort, less equipment, less time and less space - while coming closer and 

closer to providing customers with exactly what they want (Womack et al., 2003: 15).” 

 

Kanban:  

Når man tænker Kanban vil man ofte tænke Kanban-board. Boardet bruges til at visualisere 

processen. Denne visualisering kan bruges til at give managers og supervisors muligheden for at 

få overblik over status hurtigt. 

 

“The kanban schedule replaces the traditional weekly or daily production schedule most of 

us have become familiar with in manufacturing operations. This schedule is replaced with 

visual signals and predetermined decision rules that allow the production operators to 
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schedule the line. Think of kanban scheduling as an execution tool rather than a planning 

tool (Gross et al., 2003: 3).” 

 

For at opsummere konsekvenserne ved den nye procestilgang, Agile Auditing, er nedenstående 

figur medtaget (Deloitte 2, 2017). Figuren viser hvordan der sker en ændring i den interne 

revisionsfunktion arbejdsgange ved implementering af Agile Auditing: 

 

Man går altså her fra at kommunikere til allersidst, have hele planlægningen færdig, omfattende 

dokumentation, etablerede roller (arbejdsfordeling) med mere, til at have løbende kommunikation 

gennem hele processen, en mere iterativ proces, relevant dokumentation, en rollefordeling med 

mere ansvar til den enkelte samt en anden måde at sikre de relevante ressourcer på hver revision. 

 

 

  

Figur 8 - Illustration fra Deloitte 2 (2017) - Considerations when adopting Agile for Internal auditing - side 3 
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Det er altså målet for den agile interne revisionsfunktion. Om selve implementeringen uddyber 

Deloitte 2 (2017): 

 

“… Internal Audit groups vary widely in their capabilities, resources, skill sets, 

organisational charters, and readiness for change. By the same token, organisations vary 

in their cultures, needs, and views of Internal Audit. 

 

Therefore, successful adoption of Agile in Internal Audit depends heavily on leadership in 

the function, on the audit committee, and among senior executives and business partners 

(2).” 

 

Fordi at interne revisionsfunktion organisatorisk kan se meget forskellige ud, kommer 

implementeringen til at afhænge meget af hvordan lederskabet er i funktionen, men også 

revisionsudvalget og det resterende af ledelsen.    
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6. Analyse 

Som beskrevet tidligere, vil vores analyse være baseret på afhandlingens indsamlede empiri. 

Analysen vil bestå af fire selvstændige dele, hvor hver del vil starte med at inddrage empirien fra 

fageksperterne (Bogentoft (2019) & Janjic (2019)). Her vil fageksperternes forventning til 

implementering af Agile Auditing fremgå.  

Første del vil analysere, hvilke metoder og teorier de enkelte revisionsfunktioner har brugt for at 

implementere Agile Auditing, samt analysere omstændighederne herfor.  

De næste tre dele har fokus på revisionsprocessens tre faser. Her vil der søges afklaring på, 

hvordan de interne revisionsfunktioner har implementeret Agile Auditing i henholdsvis 

planlægning-, udførelse- og rapporteringsfasen, samt deres erfaringer med dette.  

For hver del vil der ligeledes sammenfattes anbefalinger og observationer til implementering af 

Agile Auditing, hvor andre interne revisionsfunktioner, som påtænker at implementere Agile 

Auditing, kan søge inspiration. 

 

 

6.1 Implementering af Agile Auditing 

Teorien i afsnit 5.4.2 præsenterer os for tre metoder man kan bruge ved implementering af Agile 

Auditing: Kanban, Scrum og Lean.    

Kanban som et værktøj til at holde overblik over funktionens revisioner. Scrum og Lean som en 

metode til at implementere den agile revisionstilgang. Teorien fremlægger yderligere fire elementer 

til en succesfuld agil proces-tilgang: Audit Backlog, DoR, Sprint og DoD.  

Den indhentede indledende empiri med fageksperter vurderes yderligere at kunne anvendes til at 

se nærmere på, hvilken udfordringer der kan opstå ved implementering af Agile Auditing.. 

 

6.1.1 Fageksperternes forventning til implementeringen af Agile Auditing 

De to interviews med fageksperterne tegner et must-win for en god implementering, nemlig en 

succesfuld introduktion af den nye revisionstilgang hos organisationen, herunder ledelsen og 

bestyrelsen - men også resten af medarbejderne i organisationen. Dette er essentielt for at skabe 

et tillidsbånd til den interne revisionsfunktion og for at organisationen forstår revisors arbejde.  

 

”Den næste udfordring er kommunikation. For hvis dem du reviderer er vant til at få et vist 

produkt og så ikke får det produkt, men noget andet, er det også vigtigt at de er 

omstillingsparate og kan se fordelene i det. Så de ikke tror at det de får i dag er det samme, 

som de fik sidst. Det er en risiko fordi at du tidligere har rapporteret om områder du har 
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revideret i bund med 100 % sikkerhed, som du nu måske har revideret 80/20. Altså at der 

er 80 % sikkerhed på at det her er rigtigt, så skal det kommunikeres. Det er vigtigt, for hvis 

det viser sig at det var forkert, skal de ikke kunne ”skyde dig ned” (Bogentoft 2019, 35:45).” 

 

Den interne revisionsfunktion har et ansvar for at få kommunikeret arbejdet med den nye proces-

tilgang ud. Som Janjic (2019) forklarer:  

 

”Bestyrelsen skal have tillid til at revisionschefen træffer de rigtige beslutninger. Han skal 

så have tillid til at den enkelte medarbejder, der leder revisionerne, træffer de rigtige 

beslutninger on the go. Ja og så generelt ser man også et skifte i at intern revisions 

funktioner i højere grad agerer ligeså meget som rådgiver, som det her assurance organ, 

som man tidligere så (19:42).” 

 

Her er altså både tale om kommunikation i forhold til muligheden for at have en Audit Backlog og 

ikke følge en fastlagt årsplan, men også kommunikation i forhold til at forklare at det udførte 

arbejde ikke naturligvis er gjort på samme måde som sidste gang.  

 

6.1.1.1 Faldgruber 

Janjic (2019) forklarer de faldgruber som der kan være for interne revisionsfunktion ved 

implementeringen. Man skal som revisionschef være villig til at slippe kontrollen over hver revision: 

 

”… det kræver en ændring i primært i menneskenes tankegang omkring, at det er okay at 

arbejde på den her måde. Fordi så er jeg helt sikkert så skal man nok få implementeret en 

god proces. Og det er jo ikke rocket science, det er det ikke. Men det kræver at man 

tænker på en anden måde og man er villig til at slippe kontrollen, som man jo tidligere har 

været vant til (Janjic 2019, 46:32).” 

 

Derudover skal man være opmærksom på, at når man implementerer tiltag, at de følger 

metodikken for agile: 

 

”De vil rigtig gerne have et sådant hurtigt fix. Eller sådan, de vil gerne implementere noget, 

for at kunne sige at vi arbejde ud fra den agile metode, uden måske egentlig at være fuldt 

ud agile i forhold til metodikken foreskriver (Janjic 2019, 40:36).” 

 

Der er altså mulighed for at man implementerer noget og kalder det agile, men det ikke følger 

metoden. 
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6.1.1.2 Delkonklusion 

Vores teori belyser metoder (Scrum, Kanban og Lean), hvorpå man kan implementere den agile 

proces-tilgang. Den uddyber ligeledes det karakteristiske for agile, nemlig flere individuelle 

interaktioner, kundesamarbejde og reaktiv tilgang til nye informationer. 

 

Begge fageksperter vurderer at kommunikation til resten af organisationen er et vigtigt element for 

at sikre en god implementering. Man skal skabe et tillidsbånd, som sikrer at organisationen stoler 

på den interne revision og forstår den nye fremgangsmåde. De faldgruber som der vurderes at 

være de største udfordringer, er at medarbejderne ikke er villige eller kan bryde med den gamle 

metode, samt at man måske implementerer noget som ikke er agilt, selv om man tror det er det. 

Man skal altså sikre sig kendskab til metodikken. 

 

6.1.2 Respondenternes implementering af Agile Auditing 

 

6.1.2.1 Grundlag for implementering 

Et udgangspunkt for flere af respondenterne har været at de har haft støtte fra ledelsen og 

bestyrelsen ved deres implementering, hvilke har skabt et godt grundlag for en god 

implementering. Der tegner sig et billede af at der også har været et ønske og en villighed til at den 

interne revisionsfunktion udviklede sig. 

 

I Nordea havde Graham (2019) støtte fra starten af hans ansættelse: “Luckily, we have a very 

supportive CEO and board here and they were looking for change. They wanted to elevate the 

states and activity of the department – so that was great” (49:46).  

 

RSA Group, som Codan er en del af, havde i 2013 i Irland en sag med management override, 

hvorefter funktionen har oplevet, at der har været en tydelig tone fra ledelsen: “Det har været 

tydeligt, også måske her i Codan i hvert fald, tydelig tone fra toppen af, at vi skal have styr på 

vores forretning. Vi skal have vores kontroller på plads. Vores kontrolmiljø skal fungere” (Olsen & 

Kildegaard 2019, 37:31). 

 

For DSB måtte den interne revisionsfunktion i 2015 gentænke sig efter at man ikke længere skulle 

hjælpe den eksterne revisor med finansiel revision:  

 

”Der starter en rejse for vores interne revisionsafdeling, som også går på at vi skal ud i 

forretningen og være mere trusted advisors, fordi nu har vi jo ikke længere mandatet i 
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ryggen om at vi skal erklære på årsregnskabet. Nu skal vi faktisk ud og prøve at skabe 

nogle andre opgaver i virksomheden og have ligesom virksomheden til at synes det er fedt 

at kontakte intern revision, fordi de gerne vil have hjælp (Lundgaard 2019, 11:45).” 

 

I Saxo Bank vurderer man også at det var vigtigt for implementeringen, at have ledelsen og 

bestyrelsen med: “Vi timede det rigtig godt. Jeg tror også det er en af de ting, som har gjort det 

nemmere for os. At vi havde ledelsen, Steen, vores Chief Financial Risk Officer, Kim Fournais, 

CEO, og til sidst bestyrelsen med” (Carmichael & Vang 2019, 06:03). 

 

”Vi var en af de første afdelinger der begyndte virkelig at arbejde med det her. Da jeg 

begyndte at vise bestyrelsen, hvordan vi arbejder agilt, fangede de det. De var meget ”yes, 

det er den eneste måde at gøre det på.” Det blev meget vigtigt også at have bestyrelsen og 

ledelsen ind over. Faktisk kom bestyrelsen ned til vores rum og jeg viste dem hvordan vi 

planlægger. Det var meget vigtigt at have dem on board. For det er en af de største 

udfordringer tror jeg mange har. Selvom det giver god mening for revisionschefen og 

revisionsmedarbejderne i afdelingen, hvis bestyrelsen ikke forstår det, kan de være meget 

uncomfortable med det vi har gang i (Carmichael & Vang 2019, 03:51).” 

 

Man har altså i Saxo Bank introduceret ledelsen og bestyrelsen for tilgangen og kommunikeret 

Agile Auditing ud til organisationen og forklaret dem værdien i tilgangen og ændringen fra den 

gamle metode. Saxo Bank er også et eksempel som er anderledes end de øvrige respondenter, 

da de fortæller, at det er den interne revisionsfunktion der selv har været driver for ændringen. 

Selve metoden at Saxo Bank har implementeret på ved at vise ledelsen og bestyrelsen deres 

afdeling og boards (Kanban m.m.) giver et indblik i, hvordan man visuelt kan vise, hvordan man 

arbejder efter den agile metode. I følgende afsnit vil Saxo Banks implementering af Agile Auditing 

blive beskrevet i mere detaljeret grad.  

 

Yderligere uddyber Carmichael & Noel (2019) hvordan de har inddraget ledelsen og bestyrelsen: 

 

”Jeg tror det er fordi vi har forklaret det over for dem. Vi har været igennem. Det her har vi 

brugt et par timer, da jeg introducerede det. For at forklare metoden. Og så kom de ned i 

afdelingen og vi gennemgik, hvor de kunne se... (Carmichael & Vang 2019, 54:25). 

 

Præcis, og vi har prøvet at få sat nogle problemer på alle de problematikker der er ved den 

gamle måde at gøre tingene på. Og det er relativt nemt at se alle de problemer det ligesom 

føder ud af den måde at gøre det på. Og så har vi ligesom kommet med nogle løsninger på 
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hvordan kunne man gøre det smartere, for at sikre sig, vi får mere fleksibel risikobaseret 

tilgang til det, som giver mere mening i alles optik. Men igen, det er den her transition eller 

proces, som er svær for mange andre virksomheder. For at få bestyrelsen til acceptere 

denne her måde at gøre det på, kunne jeg forestille mig (Carmichael & Vang 2019, 54:43).” 

 

6.1.2.2 Delkonklusion 

Overordnet er der altså en overensstemmelse mellem fageksperternes vurdering om at 

kommunikationen med ledelsen og bestyrelsen er vigtig ved implementering og responsen fra de 

interne revisionsfunktioner. Det ses at i flere tilfælde har det også været udefra kommende 

faktorer, som har givet revisionsfunktionerne en forbedret mulighed for at udvikle sig. Saxo Bank er 

et eksempel på hvordan man selv har været drivkraften for implementeringen og hvordan man har 

sikret den øverste ledelse indsigt omkring tilgangen, ved at tage dem i hånden og vist de 

arbejdsværktøjer man bruger og sætte dem ind i fordelene for hele forretningen ved dette. 

 

6.1.2.3 Implementering af Agile Auditing på to niveauer 

Flere respondenter anser implementeringen af Agile Auditing i to niveauer. Overordnet kan 

afdelingen implementere tiltag som understøtter at arbejde agilt - arbejds- og organisationsstruktur, 

og så kan afdelingen implementere tiltag for hver enkelt revision. Saxo Bank & Nordea uddyber 

dette: 

 

”Jeg tænker en af de ting som også er vigtig at få med, det er at der er to forskellige ting. Vi 

har sådan hele vores årshjul, det her audit programme, som er ligesom “hvad skal vi lave i 

løbet af året,” og så er der agile implementeret på de enkelte audit projekter, kan man sige. 

Der hvor vi startede med at fokusere, for det er også der den største gevinst er, det er helt 

klart på vores audit programme planlægning på hvordan styrer vi ressourcer, hvordan 

styrer vi projekterne der kommer ind, hvordan sørger vi at få afdækket alle de områder i 

banken der er vigtigt, på den fleksible og risikobaserede måde (Carmichael & Vang 2019, 

06:30).” 

 

“So the way I have looked at it; there is two levels you can implement agile in internal audit. 

One are on a functional level, what are you going to do to change the structure and way 

you work as a function and the other way is how are you going to implement that in the 

context of a single audit (Graham 2019, 09:05).” 
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Der er altså en tydelig opdeling i forhold til implementeringen hos respondenterne. I de næste 

afsnit vil der henholdsvis blive udfoldet, hvilke erfaringer respondenterne har haft ved 

implementering på det overordnede niveau og på hver enkelt revision i afsnit 6.2, 6.3 og 6.4. 

 

6.1.2.4 Implementering på overordnet niveau 

Flere af respondenterne har brugt detaljerede metoder for at understøtte Agile Auditing. Dette 

afsnit vil give et indblik i deres implementering på et overordnet niveau. Det ses at respondenterne 

både har gjort tiltag overordnet for arbejds- og organisationsstrukturen, men også overordnet for 

den disciplin og det mindset, som de har implementeret ved den agile proces-tilgang. Afsnittet er 

opdelt efter disse to overordnede elementer.  

 

Figur 9: Egen tilvirkning - Illustration over implementering 

 

6.1.2.5 Arbejds- og organiseringsstruktur 

Codan har implementeret den agile proces-tilgang ved hjælp af Spotifys metode. Se bilag 10 for 

organisationsstruktur. 

 

Spotifys tilgang tager udgangspunkt i Scrum, men laver flere tilpasninger. Blandt andet er Spotifys 

“Squads” mere autonome og har ikke en Scrum-master, men en Agile-Coach. Herudover bygger 

metodologien mere på principper end praktiske regler: ”Rules are a good start, then break them 

when needed” (Spotify 2014). 
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Codan har lavet følgende agile tiltag, som kaldes ceremonier; Stand-ups, Showcases, Retros og 

Sprints. De enkelte elementer gennemgås i Olsen & Kildegaard (2019): 

 

Stand-ups: Et Stand-up er et dagligt lille møde internt i teamet. Mødet er kort og tager maksimum 

15 minutter. Her opgør man hvordan man kommer videre og tættere på målet. Mødet gør det 

muligt for teamet sammen at løse eventuelle udfordringer, som den enkelte medarbejder måtte 

sidde med. Teamet har en one-pager hvor der er forskellige elementer, generelle spørgsmål, de 

gennemgår. 

 

”Grunden til vi afholder dem så ofte er at vi sikrer, at der ikke er nogen i afdelingen der 

sidder to dage og er i tvivl om noget, der er kommet på tværs… For at holde momentum. 

Så vi når det hele. Hvad gør man for eksempel, hvis der er nogen der ikke svarer… (Olsen 

& Kildegaard 2019, 01:15:02).” 

 

Showcases: Et længere møde som afholdes hver 2. uge. Her deltager Chief Auditor sammen med 

resten af teamet. Dette er først en præsentation af hvad der er lavet på revisionen og herefter hvad 

der skal ske i de kommende to uger på revisionen. Formålet forklares: 

 

”… Her har vi showcases, som hjælper os til at blive skarpe på, hvad det er vi skal 

rapportere. Vi starter også meget tidligere med at skrive vores rapport og tænke over 

hvilken historie det er vi gerne vil fortælle. Det gør vi tit allerede under vores fieldwork fase 

(Olsen & Kildegaard 2019, 01:20:33).” 

 

Retros: Efter showcase holder teamet et retrospektivt møde, som Olsen & Kildegaard 2019 

forklarer: 

”… der hvor du går ind og siger ”nu har vi lige haft en showcase, så holder vi den her retro”, 

og så siger vi “okay, hvad gik godt i den her?” ”Hvad gjorde vi godt i den her showcase?” 

“Hvad kan vi blive bedre til at gøre?” “Hvad skal vi gøre til næste gang?” Og så i øvrigt lige 

få aftalt ”hvad er det så vi skal arbejde på frem til den næste showcase her?” “Hvordan gør 

vi det bedre?” Der er altid et eller andet man kan blive bedre til (Olsen & Kildegaard 2019, 

51:03).” 

 

På en Retro bruger Codan to forkortelser som skal hjælpe teamet med at huske på meningen med 

Retro’en; “WWW” som står for “What went well” og EBI som står for “Even better if”. 
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Sprints: Et Sprint er selve planen for de kommende to uger, som kommer ud af de øvrige 

ceremonier. 

 

Saxo Bank har implementeret Agile Auditing ved følgende tiltag; High Impact Areas, Backlog, 

Kanban og Material and Risky Areas spreadsheet. Førstnævnte tre tiltag på fysiske boards i 

afdelingen. Se nedenstående illustration: 

 

 

Figur 10 - Illustration udarbejdet af Saxo Bank - Agile Audit Programme methodology 

 

De enkelte elementer gennemgås i Carmichael & Vang (2019): 

High Impact Areas: En oversigt der to gange årligt bliver revideret og indeholder Saxo Banks tolv 

mest risikofyldte områder fastsat.  

 

”... vi har defineret nu tolv High impact areas, som er rimelig faste. Dem laver vi ikke om på. 

Vi kigger på dem to gange om året, for at se at de stadig er relevante. Ja, og så kan man 

sige, medmindre der kommer noget fra siden. Hvis der kommer et eller andet, så det 

pludseligt er det der er det vigtigste, så er der mulighed for at ændre på vores High Impact 

Areas. Men det er skemalagt, så vi kigger på det hvert halve år som udgangspunkt 

(Carmichael & Vang 2019, 24:35).” 

 

Backlog: Backloggen fungerer ligesom Audit Backloggen forklaret i teoriafsnittet 5.4, altså en liste 

over de områder der er interessante og nødvendige at revidere. Saxo Banks Backlog tager 
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udgangspunkt i de tolv ovenstående High Impact Areas og bliver revurderet hver 2. måned. 

Herefter “trækkes” de enkelte revisioner rundt på boardet, til at teamet har en klar forståelse af det 

der skal revideres og det har høj prioritet at få revideret det. Man har altså en klar DoR. Se figur 10 

for eksempel på Saxo Banks Audit Backlog. Her vil akserne med forståelse/prioritering kunne ses. 

Når man i teamet vurderer at området er forstået og har høj prioritet, flyttes det til højre hjørne af 

boardet og derefter til Kanban-boardet. 

 

Kanban: Kanban-boardet er opdelt i fem dele: Analysis, Queue, In progress, Reporting og Closure. 

Den viser altså over tid de enkelte revisioners status - en visualisering af planlægnings- og 

arbejdsprocessen. Boardet bliver af teamet opdateret hver uge og på hver revision bruges 

magneter som viser hvilke medarbejder der arbejder på revisionerne der er igangværende. 

Revisioner kommer ind fra Audit Backloggen til “analyse” hvor teamet starter med at analysere det 

som skal revideres. Herefter kommer det i “kø” til at der er tid til at starte med det. Herefter til 

“igangværende”, “rapportering” og til sidst “afslutning”. Her ses altså også, at der er en klar DoD. 

På de ugentlige møder med teamet vurderes tidsplanen for den enkelte revision på boardet: 

 

”… vi har vores Kanban, hvor vi har indikative tider på hvornår regner vi med vi er færdige, 

hvor meget arbejde er der tilbage. Hvis der lige pludseligt åbner sig et nyt område, eller 

noget vi har overset, jamen så kan man godt lægge et par uger til, for det giver mening at 

afdække det område. Men du har stadig et statisk billede på, hvad er best guess på 

hvornår vi er færdige med de projekter vi er i gang med, kan man sige. Så igen det her med 

at planen tilpasser sig det arbejde der er. Men du har stadig et best guess på hvordan det 

ser ud lige nu (Carmichael & Vang 2019, 18:11).” 

 

På ovenstående illustration ses Kanban-Boardet. I praksis er “Closure” indarbejdet i boardet.  De 

afsluttede revisioner kommer ind i Material and Risky areas spreadsheet. 

 

Material and Risky Areas spreadsheet: Et oversigtsark i Excel. Kaldet MAR. Sheetet bruges til at 

sammenligne op mod Backloggen:  

 

”Det er et regneark, der er meget sådan skemalagt. Men før i tiden, mere traditionelt, så 

ville man bruge sådan et skema til at drive planlægningen. Men her kører den her i 

baggrunden. Så vi driver planlægningen gennem vores Backlog, og kigger på det her 

skema 4 gange om året. For at se om det vi nu har planlagt ud fra den her proces, ”hvad er 

resultatet?” “Nå ja, vi dækker alle de her områder.” Så det er lidt ligesom en backstock i 
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stedet for… Det er ikke udgangspunktet, det er ikke det der driver planen… (Carmichael & 

Vang 2019, 38:36).” 

 

MAR bruges således til at sikre, at man dækker risici for alle High Impact Areas. Således er hele 

processen cirkulær: 

  

”... det føder helt ude fra High Impact Areas, ind i Backlog, over i Analysis, ind i køen, og så 

ind i udførsel og så ind i rapportering. Og når vi er færdige, så er der nogle projekter, som 

kører- ja de kører på årsbasis, eller på anden årsbasis. Risikoen ændrer sig jo hele tiden, 

og banken ændrer sig, og derfor skal vi gennem de samme områder igen og igen. Og så 

ryger det tilbage i Backlog, op igennem Backlog, og så rundt igen. Så det er den her cirkel 

på hvordan vores audit fungerer(Carmichael & Vang 2019, 25:10).” 

 

Nordea har ikke implementeret meget egentlig agile metodologi. Som Graham (2019) forklarer i 

nedenstående, er det afstanden mellem de forskellige lokationer som afdelingen har, der er 

grunden hertil: 

 

“... That [sprints] is more difficult when you are in multiple different locations, which is one 

of the reasons we have not done it so much. Because our teams all work virtually over four 

locations. Others are in the same room, with your Kanban and can do your daily standups. 

That is more effective. So we are looking at what other technologies do we have that allows 

us to do that. Even Microsoft Teams has a functionality, that lets you view the project 

(Graham 2019, 53:51).” 

 

Som Graham (2019) i ovenstående forklarer er man dog interesseret i at finde en platform baseret 

løsning til blandt andet et Kanban. Man har dog implementeret en såkaldt Pull Resource Model for 

at kunne agere mere agilt: 

 

“Because what I found was that in previously years or in my first year at least, was that 

when something urgent came up, so you want to be more agile. The problem was that 

nobody wanted to give up their resources. Because everybody got a long list of things they 

think is important. That’s why we needed to go to at Pull Resource Model. Because then 

you could say “okay, we need to allocate the best people in the apartment to this new 

project which has come up” (Graham 2019, 13:23).“ 
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Nordea har 25 Head of Audits - en chef for hver af bankens 25 hovedområder. Pull Resource 

Modellen går ud på at i stedet for man har et fast team under hver Head of Audits har man i stedet 

projekter under hver Head of Audit og disse kan alle medarbejdere i Intern Revision arbejde på. 

Pull Resource Modellen har sikret at Nordea kan få de rigtige medarbejdere til de projekter der 

dukker op løbende. Generelt omkring organisationsstruktur mener Graham (2019) følgende:      

 

“… the organisational structure is also important when you want to be agile. Because if you 

have too many chiefs, then not enough audit is done and the balance is completely wrong. 

And you can’t be very flexible, because everyone has a very fixed idea of what their job is 

(Graham 2019, 33:40).” 

 

6.1.2.6 Delkonklusion  

Det er altså tre forskellige måder som ovenstående afsnit præsenterer. Codan har implementeret 

Stand-ups, Showcases, Sprints og Retros, kaldet ceremonier. Dette er med udgangspunkt i 

Spotify’s organisations metode.  

Saxo Bank har til gengæld implementeret både en Audit Backlog og et Kanban-board som 

beskrevet. Herudover har man fastlagt 12 High Impact Areas og et sideløbende Material and Risky 

Areas spreadsheet. 

Nordea har implementeret en Pull-Resource Model og leder på nuværende efter platform 

baserede løsning til flere tiltag som kan understøtte den agile procestilgang.  

I forhold til fageksperternes faldgruber har man altså i ovenstående eksempler i nogle tilfælde 

implementeret hele metodikker, mens man i andre tilfælde har implementeret dele af den. I det 

tilfælde hvor dele er implementeret, kan det tyde på at respondenterne er faldet i fageksperternes 

forventede faldgrube.    

 

6.1.2.7 Disciplin og mindset 

Som beskrevet i ovenstående har afdelingerne implementeret en arbejdsstruktur og 

organisationsstruktur, som understøtter den agile procestilgang. Det er erfaret ved indsamlingen af 

empirien, at flere respondenter, understøttet af fageksperterne udsagn, har haft fokus med teori og 

litteratur omkring disciplin og mindset i afdelingen og hos den enkelte medarbejder. Eksempler på 

dette vil blive udfoldet i dette afsnit. 

   

Codan har udover at implementere Stand-ups, Showcases, Sprints og Retros brugt bogen “Good 

to great” af Jim Collins. I forhold til hvad man har anvendt fra bogen forklarer Olsen & Kildegaard 

(2019): 
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”Det vi fandt ud af her hos os, det var. Jamen, det handler ikke så meget omkring, hvad er 

det for en metodik man bruger. Det handler omkring hvad er formålet med vores funktion, 

og hvad er det for nogle mennesker vi har, der gør det her (Olsen & Kildegaard 2019, 

15:58).” 

 

Good to great er en ledelsesbog og det er primært to elementer som Olsen & Kildegaard (2019) 

forklarer om at have anvendt i deres implementering; “Growth Mindset” og “Getting the Right 

People on the Bus”. Begge er uddybet herunder: 

 

”Med hensyn til Growth Mindset, så er det mere det at vokse som person og blive klogere 

og blive dygtigere, og udvikle nogle af sine styrker. Det er også det, det går på. Altså at 

man ikke sætter sig og siger ”nu har jeg det godt,” og så bliver man der. Så man har en 

løbende udvikling (Olsen & Kildegaard 2019, 19:15).” 

 

”En af de ting som Ralph [International CAE, RSA] sagde, vores øverste chef, det var ”vi 

skal have the Right People on the Bus”. Og det betød så faktisk også, at vi skulle have 

nogle personer i vores team som var selvmotiverende, som kunne gøre tingene selv, og 

havde det rigtige mindset. Både i forhold til hvordan er det vi ønsker at vokse, hvordan er 

det vi ønsker at tage det her ind, og faktisk ændre os selv - fordi det har også været en 

rejse for os som medarbejdere… (Olsen & Kildegaard 2019, 16:13).” 

 

At have fokus på Growth Mindset og “Getting the Right People on the Bus” har altså for Codan 

sikret at man har fået en konkret tilgang til hvilken type medarbejdere der skulle være i funktionen. 

Olsen & Kildegaard (2019) uddyber og forklarer hvordan dette har haft konsekvenser for nogle 

medarbejdere: 

 

”Der har været nogle mennesker, som man tænkte “okay, de her mennesker kunne godt 

være nogle af de rigtige mennesker på den her famøse bus.” Men hvor de siger “vi kan ikke 

leve op til det - Jeg ønsker ikke det her på samme måde, som I ønsker”. Så der er flere der 

har forladt os fordi “vi kan faktisk ikke leve op til det” (Olsen & Kildegaard 2019, 19:43).” 

 

Man har altså brugt bogen “Good to great” til at stille krav til at have de rigtige medarbejdere som 

karakteriseres ved at skulle være selvmotiverende, tage ansvar selv og være villige til at ændre sig 

og lære nyt. Ved implementering har man gjort sig den erfaring, at nogle medarbejdere ikke har 

været klar til ændringen og har forladt afdelingen. 
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Saxo Bank har udover at have implementeret de tidligere beskrevne elementer, brugt bogen “Turn 

the ship around” af David Marquet. Bogen er skrevet af en tidligere ubådskaptajn i US Navy som 

med hans ledelsesstrategi “Turn followers into Leaders” vandt stor succes. Det som Saxo Bank 

forklarer, er at de blandt andet har taget udgangspunkt i konceptet om Self-organizing teams: 

 

”Self-organizing i forhold til man lægger enormt meget ansvar ud til de enkelte auditors vi 

har. Både i forhold til at planlægge og i forhold til at komme med input til plan og til at skaffe 

input på forretningen på, hvad giver mening på hvad vi skal lave… (Carmichael & Vang 

2019, 09:01).” 

 

Den enkelte medarbejder får altså mere ansvar for hvad der skal laves i den interne 

revisionsfunktion, hvilket vi også kunne se ved at hele teamet er med på de møder hvor Kanban, 

Backloggen og High Impact Areas bliver genovervejet og opdateret. Carmichael & Vang (2019) 

uddyber i nedenstående hvad det kræver af medarbejderne at kunne leve op til det ansvar at 

kunne tage beslutninger selv, nemlig gennemsigtighed og kompetence. To koncepter inspireret fra 

David Maquet. Samtidig uddyber de hvorfor det giver mening at det ikke er lederen som skal tage 

alle beslutninger: 

 

“...Til Self-organizing teams, information flows out to where decisions are made. So the 

decision should be made by the people who have the information. Lad være med at prøve 

og kanalisere information. To make that successful though, everybody who is making the 

decisions out here, needs to think like that person would… They need to have two things: 

Clarity and Competence. What is the mission, purpose and competence is higher skills and 

experience to make the decision (Carmichael & Vang 2019, 28:53).” 

 

For Saxo Bank er det altså vigtig at medarbejderne ved hvad missionen og formålet er for hver af 

de opgaver de sidder med, da det sikrer at de har den fornødne gennemsigtighed. Ligeledes skal 

de også have den fornødne kompetence. Hvordan denne kompetence understøttes forklares heri:  

 

”Vi har faktisk ret mange structures. Agile er ikke at vi smider det hele ud og at det så er 

kaos. Slet ikke. Så vi har nogle faste rutiner, som standard møder hver uge, for at kunne 

skabe en struktur, så at alle kan organisere og bidrage til vidensdeling og organisation. Vi 

er nået nu til et punkt, hvor alle er ansvarlige. At folk ikke løber tør for opgaver. Der er ikke 

nogen der sidder og siger ”hvad skal jeg nu?” For de har fuld indsigt i vores planning 

board... (Carmichael & Vang 2019, 09:38).” 

 



54 
	

Ideen med at have en struktur som tillader Self-organizing er Saxo Bank ikke alene om. Codan 

siger ligeledes i forhold til dette at medarbejderne får mere frihed til at udføre opgaver, men at det 

selvfølgelig altid er understøttet af deres framework: 

 

”En ting er at have de rigtige mennesker, der har det rigtige potentiale i forhold til at gøre de 

her ting. Men man er også nødt til at stole på dem og give dem den her frihed til at sige 

“okay, nu er det dit ansvar det her.” Og så hele vores lederteam mere eller mindre trækker 

tilbage og siger “vi er her hvis I har brug for hjælp, men ellers er det jer der kører det her 

show, det er ikke os.” Dog har vi selvfølgelig framework. Vi har en metodik, vi skal holde os 

indenfor. Men den metodik er ikke lige så firkantet som måske andre steder. Det er mere 

nogle principles, som vi skal følge (Olsen & Kildegaard 2019, 17:06).” 

 

Danske Bank opdaterer også deres framework: Revisions-håndbogen, hvilket Jonstrup & Linnedal 

(2019) uddyber hvorfor det giver mening for dem at opdatere i forhold til at have en mere agil 

procestilgang: 

 

”… Hvis vi starter med at have det her agile på og staff det. Fordi, netop som I også selv 

siger, mindsetmæssigt. Have den her forståelse og få folk til at tænke selv over ”hvad er 

det egentlig vi synes der er agile og hvor er det egentligt vi godt kunne tænke os?” ”Kunne 

vi gøre noget metodemæssigt?”… “kunne vi egentlig tage noget der var i forvejen?” For der 

skal være en eller anden struktur… ”og hvor er det vi måske har nogle steder, vi måske kan 

ændre på noget af derinde?”… i vores revisionshåndbog, som er sådan kan man sige, 

vores bibel eller hvad du vil. Den måde vi reviderer på og den måde vi, sådan vugge til grav 

tanke... Og det er jo den vi er ved at lave nogle opdateringer til i forhold til også at gøre det 

endnu mere synligt for vores kollegaer (Jonstrup & Linnedal 2019, 36:58).” 

 

6.1.2.8 Delkonklusion 

Som det er belyst i ovenstående har respondenterne arbejdet med det mindset som deres 

medarbejdere har. Codan har brugt elementer fra bogen “Good to great” af Jim Collins som tager 

udgangspunkt i at få de rigtige mennesker med på rejsen og at disse skal have et Growth 

Mindset.  

Saxo Bank har brugt elementer fra bogen “Turn the ship around” af David Marquet. Self-organizing 

er en af elementerne som sikrer den interne revisionsfunktion ligger ansvar ud til de enkelte 

revisorer ved at sikre at alle har Clarity and Competence for afdelingens opgaver.  
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Respondenterne udtrykker et behov for at have en guideline for medarbejdernes mindset 

og disciplin i form af både ledelsesteorier og framework for arbejdets udførsel. Dette er 

også de elementer som fageksperterne vurderede der skulle til for en god implementering. 

6.1.3 Konklusion 

Ifølge fageksperterne er kommunikation med resten af organisationen et must-win for 

implementeringen af Agile Auditing. Dette skal ske fordi at organisationen skal forstå at den interne 

revision funktion vil arbejde anderledes sammen med organisationen ved den nye procestilgang, 

hvorfor produktet også bliver anderledes. Respondenterne viser et billede af at udefrakommende 

faktorer har gjort at man har startet implementeringen. 

En respondent har selv været driver for ændringen og har brugt meget energi på at fortælle ledelse 

og bestyrelse om implementeringen, heri ved præsentation af Backlog og Kanban. 

  

Der tegner sig yderligere et billede af at respondenterne deler implementeringen op i to niveau. Et 

overordnet niveau på organisationsniveau og på hver enkelt revision. For det overordnede niveau 

viser analysen af empirien også at respondenterne implementerer agile på et arbejds- og 

organiseringsstruktur niveau og på et disciplin og mindset niveau. 

  

Nogle respondenter har ikke implementeret Agile Auditing med en nedskrevet metodologi – andre 

har. På et arbejds- og organiseringsstruktur niveau har nogen blandt andet anvendt Spotify’s 

arbejdsmetode og terminologi og denne er belyst i afsnittet. Andre har brugt dele af den teori som 

er blevet udfoldet i teoriafsnittet 5.4. Ved brug af dele af metodikken, kan det konstateres, at 

respondenterne er faldet i den forventede faldgrube, som fageksperterne mente der kunne være. 

Nemlig at man kun implementerer noget, men ikke hele metodikken.   

I forhold til disciplin og mindset konstateres det at respondenterne udtrykker et behov for at have 

en guideline for medarbejdernes mindset og disciplin i form af både ledelsesteorier og framework 

for arbejdets udførsel. Anvendte teorier er præsenteret i afsnittet. 

 

Erfaringer fra vores fageksperter og respondenter viser altså, at påtænker man implementering af 

Agile Auditing i sin interne revisionsfunktion, er det en vigtig faktor at få opbakning fra resten af 

organisationen, herunder ledelsen og bestyrelsen, så de stoler på den nye måde den interne 

revisionsfunktion kommer til at arbejde på. Kommunikation er særdeles vigtig her. 

Ligeledes bør man vurdere hvilke metodikker og tiltag der skal implementeres på arbejds- og 

organisationsstruktur niveau, for at støtte op om Agile Auditing.  

Da der af den enkelte medarbejder kræves en anden tankegang end den vante, bør man klargøre 
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hvilke medarbejdere der passer til netop ens interne revisionsafdeling, og derefter anvende teorier 

eller anden form for træning, for at medarbejderne kan tilegne sig de nødvendige kompetencer. 	
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6.2 Planlægning 

6.2.1 Fageksperternes forventning til Agile Auditing i planlægningsfasen  

Med afsæt i interviews med fageksperterne i PwC og Deloitte, vil vi i følgende afsnit fastlægge de 

elementer der hovedsageligt skal være til stede i planlægningsfasen i forbindelse med Agile 

Auditing i interne revisionsfunktioner. 

 

6.2.1.1 Audit Backlog, risikoidentifikation samt inddragelse af stakeholders 

Som teoriafsnittet 5.4 belyser, er Audit Backloggen der hvor interessante og nødvendige opgaver 

at kigge på, er oplistet. I takt med at man ved mere på områderne, kan der ændres i prioriteringer 

for disse, Janjic (2019) forklarer:  

 

”… men man har en idé om, hvad er det for nogle ting der kunne være interessante for os. 

Og det er det der skal være med i den her Audit Backlog, men igen at der er mulighed for 

løbende at ændre i sin prioriteringer alt afhængig af, hvad man finder ud af (13:46).” 

 

Audit Backloggen er dermed en oversigt over mulige opgaver og hvor man løbende kan ændre i 

prioriteringen af disse, i takt med at man får mere viden. Akkurat som det blev set i afsnit 6.1.2.5 

med Saxo Banks Audit Backlog. Kigger man i figur 8 kan man linke det til elementet “Responding 

to emerging needs”, da prioriteringen ændres, fordi der er behov for det. 

 

En af måderne hvorpå man kan finde ud af hvilke forhold der kunne være interessante at kigge på, 

er ved have en tættere dialog med sine stakeholders. Dette forklarer Bogentoft (2019): “Man går 

ud og snakker med medarbejderne, i stedet for at sidde bag sit skrivebord og lave en lang 

planlægning” (10:50). 

 

Dette synspunkt deler Janjic (2019) og forklarer, at det stadig er stakeholders, som skal komme 

med input til hvad der er relevant og interessant at kigge på: 

 

”… for i princippet skal vi stadig have vores tætte samarbejde med vores stakeholders, og 

det er dem der skal komme med input selv. Ja, hvad der er relevant og interessant at kigge 

på ved revisionerne (Janjic 2019, 14:40).” 

 

Samtidigt skal man hele tiden holde sig for øje, at det er en risikobaseret tilgang man skal have. 

Bogentoft (2019) forklarer også at man ligeledes skal forventningsafstemme med stakeholders, så 

man er skarp på hvad der skal leveres:    
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”... Nu er den mere risikobaseret og i forhold til den agile som jeg ser det, er det hvad intern 

revisions egentlige opgave er. Og de er ikke ens fordi der er flere formål med dem og der 

er det vigtigt at se hvad er det for nogen risici vi skal give assurance på og hvad opgaven 

er og hvilket team man skal have på opgaven - heriblandt forventningsafstemning med 

stakeholders, så de får den værdi som de forventer af den interne revisionsafdeling. Så 

man helt enkelt er mere skarp på hvad man skal levere (Bogentoft 2019, 02:20).” 

 

Når man på baggrund af den risikobaserede tilgang til opgaver, samt at der er snakket med 

auditee og nået til enighed om hvad der skal testes/reviewes samt defineret formålet, rykker 

opgaven derfor fra Audit Backloggen til Definition of Ready (DoR) som også er forklaret i 

teoriafsnittet 5.4. 

 

6.2.1.2 Ændring i planen 

Udover at have det tætte samarbejde med stakeholders, tillader Sprints, at man løbende ændrer i 

sin planlægning. Dette vil typisk ske i takt med at Sprints udføres, hvorefter planlægningen kan 

ændres efter hvert Sprint. Da man i takt med at man reviderer bliver klogere, skal man som en 

intern revisionsfunktion være villig til løbende at ændre i den oprindelige plan. Som Janjic (2019) 

forklarer:  

”… hvor villige er vi egentlig til at implementere løbende den viden vi får, i vores revision. 

Så at vi kan have en idé om, hvordan vi når fra a til b, når vi starter revision op, men den 

rejse der ligesom er i at eksekvere en revision. Hvor villige er vi egentlig til at adressere 

den viden vi får løbende til at, ja, ændre i vores oprindelige plan (05:45).” 

 

Essensen i at ændre sin plan er at:“... man skal være villig til at lade sit team hele tiden blive 

klogere, og på den måde også, ja, ændre i revisionen” (Janjic 2019, 06:48). 

 

Bogentoft (2019) mener også, at det er villighed til at ændre i planen, som taler ind i det agile: “Det 

mere agile er at man er villig til at ændre planen” (10:59).                   

Den interne revisionsfunktion vil derfor skulle være mere villige til konstant at ændre i planen, 

dermed i test- og arbejdsplanen i forhold til at arbejde ud fra den agile procestilgang. 

Kigger man på figur 6, som beskriver Deloittes IA agile Manifesto, vurderes dette at være 

inkorporeret i elementet “Be quick and iterative versus confined to a plan”. 

 

Udover man internt i teamet skal være villig til hele tiden at ændre i planen, kræver det også at 

ledelsen accepterer en fremgangsmåde, hvor man ændrer sit fokus. Man vil nemlig typisk have 
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planlagt og fremlagt noget i starten, men ens fokus vil forventes at blive ændret, hvilket kræver at 

den daglige ledelse og den øverste ledelse accepterer dette. Dette er beskrevet under 

implementeringen af Agile Auditing i afsnit 6.1.1. 

I forhold til at ændre fokusområde i sin revision og dermed ændre revisionsplanen og den øverste 

ledelses reaktion på dette forklarer Janjic (2019) følgende: “Her kræver det at de stoler meget 

mere på deres interne revisionsfunktion. At de selvfølgelig nok træffer de rigtige valg undervejs 

(8:17).” 

Om vigtigheden for at de skal forstå, godkende og tage den nye tilgang til sig, uddyber Janjic 

(2019): 

 

”Én ting er, at vi måske stadig vil have en plan. Eller vi vil fremlægge for vores bestyrelse. 

Men muligvis, når året er omme, og vi kommer for at rapportere på det. Så kan det godt 

være at det er nogle helt andre ting vi har kigget på. Og bestyrelsen skal være villig til, 

egentlig at være okay med, at det er vores fremgangsmåde (08:25).” 

 

Selvom der i forbindelse med den agile procestilgang er en løbende planlægning, hyppig ændring 

af samme, forklarer Bogentoft (2019) dog at han ikke har været vidne til, at mange helt dropper 

udarbejdelse af den årlige revisionsplan, hvilket skyldes kommunikation til ledelse og bestyrelsen, 

som fastsætter hvor mange penge der afsættes til den interne revisionsfunktion: 

 

”Jeg har personligt ikke set særlig mange, som har droppet planen helt. Det har også noget 

med kommunikation af gøre. Vi skal hele tiden tænke i forhold til budget, og i forhold til 

KPI’er for hvilken værdi man skaber. Der er ikke nogen der giver en pose penge og så 

siger “så må vi se hvad det bliver til.”  Det tror jeg ikke. Derfor er man ikke gået væk fra 

planen fuldt ud... Det er stadig vigtigt for flere stakeholders, at vi har taget stilling til hvilke 

områder vi risikoafdækker, eller giver assurance på (Bogentoft 2019, 15:20).” 

 

 

 

6.2.1.3 Ressourcer 

En sidste vigtig faktor knytter sig til de nødvendige ressourcer. Dette ses også i figur 8 som 

“Resourcing to audits and projects”. Man er altså nødt til at vurdere sine ressourcer i forhold til at 

arbejde agilt. 

 

Som Bogentoft (2019) forklarer, er der behov for mere erfaring og knowhow, for at kunne 
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identificere hvilke risici der er. Dette skyldes, at der ingen nedskrevne instrukser er for den agile 

måde at arbejde på. Bogentoft (2019) forklarer:  

 

”Ja, men det meget et mindset. Det stiller endnu større krav til interne revisorer. Fordi du er 

nødt til at have en vis faglighed og know-how. Det er ikke nok at have erfaring med 

finansiel revision. Det er jo nemmere at have mindre erfarne mennesker til at udføre et 

stykke arbejde, hvis instrukserne er veldefinerede og har et revisionsprogram, som 

fortæller hvad du skal gøre for at revidere den her post (16:47).” 

 

”Med den agile intern revisions approach findes der ikke i lige så høj grad disse 

detaljerede instrukser, som I kender fra jeres arbejde. Det kræver man har mere erfaring og 

knowhow, til at kunne basere sin revision på. For hele tiden at kunne identificere hvilke 

risici der er ved posterne (17:17).” 

 

Elementet “Empowered roles in a more flexible system” i figur 8 understreger ligeledes denne 

nødvendighed for nye roller i et mere fleksibelt system. Mangel på nedskrevne instrukser taler ind i 

et mere fleksibelt system, hvor erfaring og knowhow kan resultere i nye roller som skal kunne 

mere.  

 

Bogentoft (2019) uddyber dette ved, at man med højere krav kan være en strategic advisor og 

være på øjenhøjde med dem man reviderer: 

 

”Der findes ikke nogen veldefineret revisionsprogram – du skal vide hvad du skal kigge 

efter. Det stiller højere krav, men det gør det også spændende. Det er også derfor vi i PwC 

taler om at man skal stræbe efter at være strategic advisor. Du skal kunne tale med dem 

du reviderer i øjenhøjde. Og med denne tilgang kommer du ofte højere op i organisationen. 

Du taler måske ikke med den enkelte regnskabsmedarbejder, men med indkøbs eller it-

chefen. Du skal være en sparringspartner med dem (18:59).” 

 

Janjic (2019) understreger også, at der er behov for at revisorprofilerne har en bredere vifte af 

kompetencer, hvilket skyldes at de kommer til at have mere ansvar: "Ja det tænker jeg. Det tænker 

jeg der vil være behov for. At ens revisorprofiler har en bredere vifte af kompetencer” (02:15).  

Hun uddyber også at man kan skal rekruttere andre profiler end sædvanligt: “Ja det bliver svært. 

Også at man egentlig skal til at rekruttere nogle andre profiler, end dem man har haft før, fordi 

ansvaret kommer til at ligge i højere grad hos den enkelte, der leder revisionerne” (Janjic 2019, 

01:58). 
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Udover at der stilles krav til den enkelte revisor, vil sammensætningen af teamet også være 

anderledes, da man på denne måde kan udfordre bedre:   

 

”Man bliver nødt til at sammensætte sit team på en anden måde, ellers har man meget 

svært ved at kunne udfordre. Og ja, lave sine revisioner ud fra forretningen, på deres 

arbejde. Hvis man ikke er et skridt foran og ved, ja i nogle situationer, lige så meget som de 

gør, om det de arbejder med (Janjic 2019, 33:03).” 

 

6.2.1.4 Faldgruber 

Janjic (2019) nævner en af faldgruberne ved at have dialog med stakeholders kunne være, at 

stakeholders bruger den interne revisionsfunktion som middel til at opnå deres eget mål:  

 

”… kan det være meget politisk, der afgør, hvad det er for nogle ting, de gerne vil have en 

til at kigge på. Og en afdeling i en organisation, kan sagtens sige ”okay vi har problemer 

med vores anden afdeling internt, og det bliver I nødt til at adressere.” At de bruger en som 

et middel til at nå deres eget mål (Janjic 2019, 12:30).” 

  

Bogentoft (2019) forklarer, at en af faldgruberne ved den tætte dialog med stakeholders kunne 

være, at man som revisor kan havne i at man ikke er objektiv og kritisk nok: 

 

”Der er også en potentiel risiko for at vi bliver interne konsulenter og intern arbejdskraft. Det 

er jo vigtigt, at den interne revisor er opmærksom på at man er objektiv. Man skal altså ikke 

tro at det man får af vide, præsenteret, er den eneste sandhed – for så har du ikke gjort dit 

arbejde (11:37).” 

 

I tilfælde af at man sammensætter teamet på en helt anderledes måde, da kan udfordringen være 

knyttet til kommunikationen internt i revisionsteamet. Janjic (2019) uddyber: 

 

”Det vil også kræve, at man har en meget mere modtagelig måde. Der skal være plads til 

de forskellige typer profiler, der så naturligt vil komme i sådan en afdeling. Fordi ja, som 

revisor tænker man på en bestemt måde og det gør matematikeren bestemt ikke. Altså ikke 

på samme måde (32:44).” 
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6.2.1.5 Delkonklusion 

For at opsummere den indledende empiri fra fageksperterne og teori i forbindelse med 

planlægningsfasen i revisionsprocessen, bør man i forbindelse med Agile Auditing kunne ændre i 

opgavernes prioritet i Audit Backloggen, hvor der anvendes en risikobaseret tilgang.  

Der skal være dialog med stakeholders, for at kunne forventningsafstemme og hvor de kan 

fungere inputkilde, der skal hjælpe med at fastsætte revisionens mål og afgrænsning, samt 

identificere og vurdere de risici der er til stede.  

På denne måde kan man fastsætte nøglekontroller og evaluere kontroldesign, inden man når til de 

sidste to trin, hvor man udarbejder en test- og arbejdsplan og sammensætter ressourcerne.   

Faldgruberne knyttet til løbende kommunikation med stakeholders, kan være at stakeholders 

anvender den interne revisionsfunktion som middel, til at opnå egne mål. Derudover skal revisoren 

sikre sig at bibeholde sin objektivitet og være kritisk nok, i forbindelse med de informationer 

stakeholders kommer med.   

 

Grundet en løbende viden der opnås under udførelsen, blandt andet gennem Sprints, kræver det 

en villighed i revisionsteamet til løbende at ændre på planen. En anden vigtig ting er ledelsens 

accept i forhold til den nye måde at arbejde på, hvor planen løbende vil ændres. Selvom man 

arbejder med en kontinuerlig ændring i planen, menes der ikke, at en udarbejdelse af årlig 

revisionsplan kan undgås helt. 

 

I forhold til ressourcer vil der være fokus på at den enkelte revisor har en bredere vifte af 

kompetencer, mere erfaring og knowhow, for at kunne agere som trusted advisor. Derudover vil 

ressourcesammensætning være anderledes. Ved at revisionsteamet skal sammensættes på en 

anderledes måde, kan der ligeledes være udfordringer med kommunikationen i revisionsteamet. 

 

Med grundlaget lagt for hvilke elementer der er nødvendige ved Agile Auditing i 

planlægningsfasen, har det næste afsnit til formål at komme med praktiske eksempler på 

respondenternes implementering af ovenstående elementer i deres organisation. 

 

6.2.2 Respondenternes implementering af Agile Auditing i planlægningsfasen 

De elementer som er blevet vurderet vigtigst i planlægningsfasen er Audit Backlog og 

risikoidentifikation, hvor stakeholders i højere grad vil være involveret. Derudover er der også 

fokus på at der sker en løbende ændring af revisionsplanen. Afslutningsvis er der også fokus på 

ressourcer. Hvert element vil blive belyst i nedenstående afsnit, som vil inddrage respondenternes 

måde at implementere det på.  
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De tre elementer må antages at påvirke opgavens formål og omfang/afgrænsning, forståelse af 

auditee og dennes formål, identificere og vurdere risici, udarbejde testplan og 

arbejdsplan/revisionsinstruks samt allokere ressourcer til opgave trinene i planlægningsfasen. Det 

har ikke været relevant at kigge på elementer der knytter sig direkte til identifikation af 

nøglekontroller og evaluering af kontroldesign, da der ikke er indikationer i den indsamlede empiri 

på at disse har været påvirket af Agile Auditing.  

 

6.2.2.1 Audit Backlog, risikoidentifikation samt inddragelse af stakeholders 

Det første element i forbindelse med Agile Auditing i planlægningsfasen, knytter sig til Audit 

Backlog, risikoidentifikation samt inddragelse af stakeholders. 

 

Som beskrevet i afsnit 6.1.2.5, starter opgaverne i Saxo Bank først i en Audit Backlog, for derefter, 

når opgaverne er modne til det, at blive indarbejdet i Kanban-boardet. Den kontinuerlige 

opdatering af Backloggen i Saxo Bank, forklarer Carmichael & Vang (2019) på følgende måde:  

 

”... Vi får kontinuerlig input fra forretningen, ved at vi har schedulerede stakeholder møder. 

Vi går til comittees. Vi går til board meetings. Vi prøver at samle så meget information som 

overhovedet muligt fra forretningen, som vi så ligesom kan føde ind i vores Backlog - så det 

bliver en del af vores plan. Hvorimod før har vi også haft møder med forretninger, med 

stakeholders, for at lave den her 12 måneders plan der giver mening. Men det er bare 

svært i løbet af et par måneder at få styr på ”nå, hvor skal vi så lægge vores plan?” Nu 

prøver vi hele tiden at have kontinuerlig input til vores plan, for at sørge for den hele tiden 

er relevant og risikobaseret (Carmichael & Vang 2019, 36:16).” 

 

Saxo Bank sikrer at Backloggen kontinuerligt er opdateret og tilpasset, ved at afholde planlagte 

stakeholder-møder med flere forskellige afdelinger i organisationen. På denne måde sikres at 

Backloggen er risikobaseret og relevant.  

Carmichael & Vang (2019) uddyber at der er meget kommunikation med stakeholders i 

organisationen, hvor man udover at få inputs på de planlagte stakeholder-møder, også kan tage 

stakeholders med ned i den interne revisionsfunktions afdeling, for på denne måde at få hjælp til at 

prioritere og justere i planen: 

  

”… vi visualiserer vores planer, vores prioriteringer, på en ret nem måde. Det er ret nemt at 

forklare. Det tog ikke ret lang tid for jer at forklare, så forstod I det hvad det er vi ligesom 

fokuserer på. Det betyder at vi kan tage mange folk med ned, både fra bestyrelsen og fra 
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forretninger, fra ledelseslaget - fra alle mulige steder kan ligesom komme ned og hjælpe os 

til at prioritere og justere på denne her plan (58:28).” 

 

Ved kontinuerligt input fra stakeholders, antages det at opgaver hurtigere kan få status som DoR, 

da de respektive stakeholders selv har været en del af planlægningen.  

 

Den enkelte medarbejder på revisionsteamet i Saxo Bank har lige såvel et ansvar for at opdatere 

på Backloggen og hele tiden analysere på opgaver deri, så opgaverne kan gøres klar til at udføres 

og dermed få status som DoR: “Og de har også selv ansvar for at tage de her kandidater og 

analysere dem. Gøre dem bedre, gøre dem klar til at lave audits på, så de ligesom kan ryge ind i 

køen også” (Carmichael & Vang 2019, 10:39). 

 

Saxo Bank uddyber deres risikoidentifikation, ved at forklare at der tages udgangspunkt i 4 

kriterier, som skal være med til at afgøre, om det er et område der skal kigges på. Hvis man kan 

svare ja til et af de 4 kriterier som er skitseret i figur 11, vil der dermed være tale om et væsentligt 

og risikabelt område.  

 

”Sige ”hvad er vigtigt?” ”Hvad er ikke så vigtigt?” Det er de her 4 kriterier, som vi bruger. 

Som jeg bruger, som tommelfingerregel, for at sige ”skal vi kigge på det her?” Hvis ikke vi 

kan svare ja til de her spørgsmål, så skal vi ikke kigge på det (Carmichael & Vang 2019, 

48:30).” 

 

Figur 11 viser at det første kriterium gælder hvis der er tale om brud på bestyrelsens politikker eller 

risikoappetitten. Andet kriterium gælder hvor der er brud på love og regler. Tredje kriterium gælder 

hvor der kan ske en signifikant skade på selve organisationen. Sidste og fjerde kriterium gælder 

hvor der kan ske skade på organisationens kunder og organisationens forretningspartnere. For de 

steder hvor der identificeres et væsentligt og risikabelt område, vil dette medtages i Material and 

Risky Areas spreadsheet, som er forklaret tidligere i afhandlingen under afsnit 6.1.2.5.  
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Figur 11 - Illustration udarbejdet af Saxo Bank - Material and Risky Areas 

 

Graham (2019) forklarer, at man deler risikoidentifikationen ud til 25 Head of Audits i Nordea - en 

til hvert hovedområde i banken. Hver Head of Audit har sit forretningsområde, som de er 

ansvarlige for. Her skal risici for det område vurderes. Derefter vil der foreslås en plan for området 

til de øvrige chefer i intern revision - hvor CAE også deltager - hvorefter de enkelte øvrige 

områdeansvarlige kan komme med deres perspektiv.  

Samtidigt findes der et Risk Review for hele banken, som viser de vigtigste risici i hele banken. 

Elementerne på dette Risk Review sammenholdes med de risici hver Head of Audit har i deres 

præsentation. På denne måde sker der et dobbelttjek: 

 

“So we have the 25 Head of Audits, and they are responsible for determining the risk 

picture for their area and they will propose the plan for their area. But most of them also 

have a “risk-lens”, because the audit work is proposed from both a business area 

perspective and a risk perspective.  

 

We have one person who is responsible for looking at credit risk across the bank for 

example, and they would review the credit risk situation and propose for the management 

team, me and the other Chief Auditors; what is the credit look like; what is the work we 

should do in credit risk for 2020. Someone would do the same for Marked-risk, Conduct-

risk; Which is a new one in banking, Operational-risk, People-risk and then they come up 

and present to us in the management a list with these and then the business areas come 

with their perspective. Most of their proposals should already come with the risk review… 
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So we have this kind of double check. After that, it is up to me and the Chiefs of Audits to 

prioritize (Graham 2019, 28:20).“ 

 

Graham (2019) forklarer at de 25 Head of Audits, med undtagelse af en, er fordelt over Norden. 

Den ene Head af Audit sidder i New York. Til spørgsmålet om hvornår man inddrager selve 

auditee, svarer Graham (2019):  

  

“… We expect the Heads of Audits, especially in the business areas, to have discussed 

with the auditee about what their risk picture are and what they would like to propose also, 

before it comes to us. 

When we have the final plan, which is discussed with the Head of each Function. Then we 

have a discussion in the executive management team, before reporting it to the board 

(30:26).” 

 

Det forventes altså at Head of Audits har snakket med de forskellige stakeholders om hvad deres 

risikobillede er, hvad de vil foreslå, inden Head of Audits præsenterer det for teamet hvor CAE og 

de øvrige Head of Audits er til stede. På denne måde sker der altså en tidlig inddragelse af 

stakeholders, da de er med til at fastsætte selve risikobilledet.  

 

Codan inddrager stakeholders ved at de selv, for større forretningsområder, laver en risikoprofil 

hvert kvartal. Derudover skal der i forbindelse med den enkelte revision inddrages de respektive 

chefer for det pågældende område:  

 

”Hvert kvartal skal de lave deres egen risikoprofil inden for de store forretningsområder. 

Men det er jo så på årsplan. Men på hver enkelt revision, der går vi også ind- som en del af 

vores planning phase – og siger ”det første møde vi har, det er med de her respektive 

chefer inden for området” (Olsen & Kildegaard 2019, 34:37).” 

 

Olsen & Kildegaard (2019) uddyber, at denne dialog med de respektive chefer for området skal 

være med til at komme med inputs til at sætte scopet samt risikoidentificere. Afslutningsvis 

forventningsafstemmer man omkring hvad scopet er:  

 

”... “Godt, vi skal sætte et scope.” ”Hvad ser du?” ”Hvad synes du scopet skal være?” 

”Hvad ser du som risiciene?” Fordi det er dem der ved mest omkring hvordan er 

forretningen. Vi har en vurdering til at sige ”vi har en risikoforståelse, som de måske ikke 

altid har.” Og derfor kan vi også lave noget challenge på dem i den forbindelse... Det er 
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ikke dem der bestemmer scopet. Men de kommer med input og siger ”jamen, ved du 

hvad?” ”Det kan godt være du synes det er en risiko, det er jeg faktisk ikke enig i.” Eller 

omvendt at vi siger ”det her det er en risiko, som jeg ser” og så kan vi så diskutere, om de 

synes det er en risiko også. Så laver vi vores scope, præsenterer det for dem, og får deres 

”accept” af at hvad er det egentlig scopet skal være (Olsen & Kildegaard 2019, 35:01).” 

 

Dog påpeger Olsen & Kildegaard (2019), at der stadig skal være tale om en risikobaseret tilgang, 

når de udvælger deres revisionsopgaver:  

 

”Fordi vi kan heller ikke tage alt med i vores scope. Vi skal stadig gå ind og vurdere ”er det 

en risiko?” Det kan også være hvor de kommer med noget, hvor vi siger ”vores scope i 

princippet, der hvor vi ser risiciene, er i det her område.” Og så har de noget der er lidt 

modsat, men hvor vi stadig godt kan hjælpe dem med at få en comfort omkring området 

(38:24).” 

 

Lignende opstartsmøder med stakeholders, herunder med chefer for pågældende områder, 

afholder DSB og PFA også. På dette punkt minder metodikken en del om den måde det gøres på i 

Codan.  

 

Jensen & Sønderup-Felstedt (2019) forklarer yderligere hvordan man i PFA hurtigt kan tage 

kontakt til kunden og have dialog med kunden i forbindelse med planlægningen: 

 

”Du har en dialog med kunden. Nu har vi været her i lang tid nok. Altså det her med vores 

kontakt, at vi lige skriver, tager fat i folk, ringer og siger ”vi går i gang her, er der lige et eller 

andet vi skal være opmærksomme på, inden vi går i gang?” Så vi faktisk inden ikke bare 

sidder og planlægger på vores stol, men rent faktisk hele tiden har en aktiv dialog (34:09).”  

 

6.2.2.2 Delkonklusion  

Ud fra ovenstående respondenters svar på det første element i planlægningsfasen, Audit Backlog, 

risikoidentifikation samt inddragelse af stakeholders, tegner der sig et generelt billede af at 

respondenterne alle inddrager deres stakeholders i forbindelse med deres risikoidentifikation, til at 

fastsætte opgavens scope, samt nå til enighed omkring hvad der er vigtigt at kigge på. Dette taler 

meget godt ind i fageksperternes forventning om at stakeholders vil involveres mere i 

planlægningsprocessen, hvor de vil anvendes som inputkilde. Der er dog forskellige scenarier for 

hvordan de forskellige organisationer har implementeret dette i deres interne revisionsfunktion.  
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I forbindelse med Audit Backloggen og måden hvorpå man kontinuerligt opdaterer denne, arbejder 

Saxo Bank tæt med sine stakeholders. Dette gøres dels gennem aftalte møder, men samtidigt er 

der mulighed for stakeholders fysisk at komme ned til afdelingen, for på denne måde at prioritere 

og justere i Audit Backloggen. Derudover er der 4 kriterier Saxo Bank risikoidentificere op imod.   

  

I Nordea er der 25 Head of Audits, som vurderer risiciene for deres område. Det forventes at Head 

of Audits har diskuteret med stakeholders hvordan deres risikobillede ser ud, samt om der er nogle 

inputs, inden den pågældende Head of Audit præsenterer det for resten af Head of Audits og CAE. 

  

DSB, Codan og PFA har lignende metodik, hvor stakeholders inddrages i en form for 

opstartsmøde på den enkelte revision. Her deltager respektive chefer for de pågældende områder, 

hvor stakeholders fungerer som en inputkilde i forbindelse med at sætte scopet samt 

risikoidentificere. Derudover sker der en forventningsafstemning med stakeholders til disse 

møder.  

I Codan inddrager man ligeledes sine stakeholders i risikoidentifikationen, ved at man leder 

stakeholders fra store forretningsområder, laver en risikoprofil pr. kvartal. 

  

PFA pointerer ligeledes, at de har mulighed for, at have en meget tæt dialog med deres 

stakeholders hele tiden.  

 

Fageksperterne forklarede, at faldgruberne ved at inddrage stakeholders i planlægningsfasen 

kunne være, at den interne revisionsfunktion blev brugt som middel, til at opnå egne mål. Samtidigt 

kunne det resultere i at man som revisor ikke var kritisk og objektiv nok. Ved at respondenterne 

stadig anvender en risikobaseret tilgang til udvælgelsen af opgaverne, må det antages at 

respondenterne på denne måde har taget højde for de nævnte faldgruber.  

 

6.2.2.3 Ændring i planen 

Et andet vigtigt element i forbindelse med Agile Auditing er at planen løbende ændres, i takt med 

at revisionen udføres. 

 

På tværs af alle respondenterne tegner der sig et billede af, at alle revurderer deres planlægning, 

dermed også planen, løbende under revisionen, for at fokusere på de områder med størst risici for 

organisationen:  
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”Men egentlig også bare, hele tiden at sige ”jamen at vi skal hele tiden, når vi finder ud af 

noget, revurdere.” Og så når vi ligesom siger ”men det giver ikke mening at fortsætte i det 

her spor,” jamen så skal vi stoppe. Så det er egentlig mere i den retning, jeg vil sige, vi 

bruger det agile hos os (Jensen & Sønderup-Feldstedt 2019, 04:13).” 

 

”Men i forhold til planlægning. Der har vi så tænkt. Det har jo altid været sådan så man jo 

risikovurderer løbende. Så når man har et år og en årsplan, så skal man jo ligesom også 

tænke, at der kan ske noget på et år. Så derfor skal det være muligt for os, at kunne gå 

derhen hvor risiciene er. Det er i hvert fald der hvor vi vil gøre lidt mere ud af. I 

planlægningsfasen, den større planlægningsfase, når vi går ind og vælger hvilke område 

skal vi løbe efter (Jonstrup & Linnedal 2019, 01:06).” 

 

Jonstrup & Linnedal (2019) uddyber, at man i Danske Bank kører revisioner over 8 uger. De første 

par uger, op til 3 uger, er planlægning, hvor scopet sættes. Indtil scopet er sat, kan der løbende 

ændres i scopet: 

 

”De første par uger, måske 3, er jo planlægningen. Og så sætter vi et scope. Indtil du har 

sat et scope, har du jo stadigvæk mulighed for, indenfor de rammer hvor du reviderer. Nu 

reviderer jeg for eksempel vores Netbank i øjeblikket. Indtil scopet er sat indenfor de første 

2-3 uger, så kan vi jo stadigvæk nå at ændre i scopet, hvis nu vi pludseligt bliver bekendt 

med at. Nu er der rigtig meget udvikling på vores Netbank, og det er jo et sted hvor vi 

prøver at differentiere os også med nogle af de andre banker i forhold til den service og 

muligheder man har. Man kan signe af på sine dokumenter derinde, man kan integrere 

med NemID, man kan også vælge at slå det fra. Er det så nok sikkerhed eller er det ikke? 

Lige så snart der sker noget nyt, har vi mulighed for at kan man tage det med i scopet eller 

tage andet ud af scopet (Jonstrup & Linnedal 2019, 19:02).” 

 

Så inden selve udførelsen går i gang, er der mulighed for at ændre i scopet på revisionen. De 

efterfølgende uger bruges på udførelse, hvor det er muligt under udførelsen også at ændre i 

scopet:   

 

”Men derefter kører der de her 3, 4, 5 uger execution, hvor at vores metode egentlig også 

giver os en frihed i at sige. Hvis der er noget vi falder over, så er det jo klart vi har et 

mandat til at rapportere det. Mere firkantet er det ikke.  

Hvis der er et scope. Vi siger scopet er at kigge på det blå hus. Men vi kan se det røde hus 

brænder. Så er det jo ikke fordi vi bare går forbi det røde hus og tænker “nå, det er ikke i 
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scopet, så lad det bare brænde ned.” Så kan vi jo rapportere det. Der er nogle værktøjer 

inde i selve end-to-end revisionsprocessen, der egentligt giver os muligheden for 

“immediately reporting”, hvis der er et behov for det, kan man sige (Jonstrup & Linnedal 

2019, 19:50).” 

 

End-to-end revisionsprocessen er knyttet til hver enkelt revision, som fortæller hvilke elementer der 

skal med i den enkelte revision:  

 

”Den plan den indeholder så omkring de her 400-430 revisioner, som er linket op på “end-

to-end processes.” Det kunne være en kreditproces, hvor man så siger at ”den her 

kreditproces, den inkluderer de og de forskellige afdelinger, der står for de og de dele af 

det.” ”Der er sikkerhedsstillelser her, og der er de her 30 systemer der linker ind til de 

forskellige ting og sager her.” ”Her rater vi kunder, det er ratingsystemet.” ”Hov, den er 

kommet over til min revisionsplan, den skal vi have med” (Jonstrup & Linnedal 2019, 

17:31).” 

 

I Saxo Bank indså man, at en årsplan hurtigt blev en byrde frem for at skabe værdi, når 

revisionerne blev bare lidt forsinket:  

 

”Og allerede der, så er planen fuldstændigt skredet. Og en bank udvikler sig hele tiden med 

nye projekter, nye produkter og alle mulige ting. Så prøv at forestille jer, at vi kan forudse 

hvad der sker i banken om et års tid og lave audits. Det gav slet ikke mening. Det var 

enormt svært at få det til at passe sammen med hvad der egentlig var godkendt og alt 

muligt. Det skabte en masse problemer i forhold til at planen blev lidt værdiløs på en eller 

anden måde. Det blev en byrde i stedet for at skabe værdi (Carmichael & Vang 2019, 

08:34).” 

 

Dette har resulteret i at man i Saxo Bank laver en generel og overordnet plan, som bliver godkendt 

af bestyrelsen: “Men der står ikke noget i vores plan, som er godkendt af bestyrelsen, der siger ”vi 

laver det her, det her, det her og det her i løbet af 2019.” Det er meget mere generelt og 

overordnet. Vi justerer det hver anden måned” (Carmichael & Vang 2019, 16:02).  

 

Ved at fremlægge planen som generel og overordnet, muliggør det at der kan ændres i planen og 

revurderes i denne, uden at det skaber utilfredshed hos bestyrelsen.  
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Saxo Bank har, som tidligere nævnt, defineret 12 High Impact Areas, hvilke er rimelig fast, og som 

kører ved siden af deres Audit Backlog, som er beskrevet i afsnit 6.1.2.5. 

“Men vi har defineret nu 12 High Impact Areas, som er rimelig faste. Dem laver vi ikke om på. Vi 

kigger på dem to gange om året, for at se, at de stadig er relevante” (Carmichael & Vang 2019, 

24:36). 

 

Udover de 12 High Impact Areas der er defineret, tager Saxo Bank ligeledes udgangspunkt i en 

MAR - Material and Risky Areas. Dette er beskrevet i afsnit 6.1.2.5. 

Samspillet mellem de områder der er defineret under MAR, de 12 High Impact Areas og 

Backloggen forklarer Carmichael & Vang (2019) på følgende måde:  

 

”Men den der Material Risky Areas. Det er et regneark, der er meget sådan skemalagt. 

Men før i tiden, mere traditionelt, så ville man bruge sådan et skema til at drive 

planlægningen. Men her kører den her i baggrunden. Så vi driver planlægningen gennem 

vores Backlog, og kigger på det her skema 4 gange om året, for at se om det vi nu har 

planlagt ud fra den her proces, ”hvad er resultatet?” ”Nå ja, vi dækker alle de her områder.” 

Så det er lidt ligesom en backstock i stedet for. Det er ikke udgangspunktet, det er ikke det 

der driver planen. Vi driver planen fra vores Backlog, de her 12 High Risky Areas, og så 

bruger vi den der som en sense check bagefter for at sige ”nå ja, det står her legal 

department, men vi har faktisk ikke noget på legal, så måske skal vi fremhæve det på vores 

Backlog” (38:32).” 

 

De områder der er defineret som MAR, er de områder som er vurderet som væsentlige og 

risikable, på baggrund af de kriterier der er skitseret i figur 11 i afsnit 6.2.2.1. 

Man anvender derfor MAR som en backstock, hvor man tjekker 4 gange om året, om områderne i 

MAR er dækket. Planen drives altså primært på baggrund af de 12 High Impact Areas samt 

Backloggen. Som tidligere nævnt, har man i Backloggen en risikobaseret tilgang, hvor Backloggen 

kontinuerligt bliver opdateret. Da man i planlægningen bliver drevet af Backloggen, må det 

resultere i at planlægningen, og dermed også revisionsplanen, kontinuerligt bliver opdateret.  

 

Graham (2019) forklarer at man i Nordea stadig har en fast årsplan, hvilket laves både på grund af 

bestyrelsens og supervisors ønsker, men også på grund af regulatoriske årsager:    

 

“So in the function there are two things you can do. And we have done some of them. One 

is how you work with your audit plan and of course that is; Are you going from a fixed 

annual plan to a thing that is much more dynamic and fluid. So at the moment, we still have 
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a fixed – we set up an annual plan, because it’s a thing the board is very keen to see and 

also our supervisors and we are not just supervised by the Danish FSA, so it’s a bit 

different for us.  

Because we are actually a Finish bank, so we are also under the European Central Bank. 

Cause we are in the Eurozone and the euro union. They like to know what your annual plan 

is and what your coverage is (9:33).” 

 

Selvom der bliver udarbejdet en årsplan, bliver denne på kvartalsbasis opdateret, hvorefter 

opdateringerne bliver rapporteret til bestyrelsen. På denne måde er deres plan dynamisk. Graham 

(2019) forklarer, at en af udfordringer ved at have en dynamisk plan er at der er mangel på 

enighed om DoR, som er beskrevet under afsnit 5.4. Der mangler altså en vis form for enighed 

med stakeholders om hvornår en revision er klar til at udføres, samt nå til enighed med auditee 

hvordan den skal udføres.  

 

“But we have a quarterly refreshed process, where we constantly are updating the plan and 

we are just reporting these changes to the boards. So in that sense, we have a dynamic 

plan. What we do not have yet, which I think is important for agile is this concept of 

definition of ready (DoR) and I think that is something audit-departments have not been that 

good on. Because often, you get audit you are planning to do and somebody says “oh hang 

on, we are not ready, this is not a good time.” When you are auditing you hear this quite a 

lot. And there is never a good time to audit. But what you need to be doing is be better at 

working together with the business-areas to have the DoR. So there is no disagreement 

about the timing. And that is something we do not have sorted out yet but it is the next step 

in the dynamic plan (Graham 2019, 10:27).” 

 

Lundgaard (2019) forklarer, at man i DSB har mulighed for at ændre i den oprindelige plan, hvis 

der opstår situationer, hvor det er vigtigere at kigge på andre ting end dem man oprindelige har 

med i planen. Dette kommunikeres til revisionsudvalget pr. kvartal, hvor der afholdes kvartårlige 

møder: 

  

”... Og hvis man tager sidste års plan, så tror jeg vi havde 15 udpeget områder, hvor vi godt 

ville lave rapporter på, altså lave revisioner på. Og jeg tror 5 af dem ikke kom til at lykkes, 

men som blev erstattet af noget andet. Og det sker i løbet af året. Hvor vi siger, netop at 

direktionen melder ind eller der sker noget, hvor vi selv siger ”argh, det her, det lyder som 

om det er vigtigt.” Og så ændrer vi på vores plan. Og der har vi en mulighed for at gå til 

revisionsudvalget. Der har vi kvartårlige møder, og så fortæller vi dem ”nu har vi altså taget 
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den her opgave ud, og så har vi lagt den her opgave ind i stedet for.” ”Fordi vi synes det er 

vigtigt, grundet det der er sket eller lignende, at vi får kigget på det i stedet for.” Og den 

mulighed har vi jo (Lundgaard 2019, 53:01).” 

 

Lundgaard (2019) uddyber, at der som udgangspunkt laves en plan for et år. I forhold til at arbejde 

agilt, da er planen hele tiden til debat. Derudover arbejdes der med en forandringsvillig plan i 

forhold til den enkelte revision: 

 

”… vi prøver at lave en plan som er et muligt scenarie for et år. Men den er hele tiden til 

debat. For nogle år siden, så havde man bare kørt derudaf. Så havde vi lavet en 

revisionsplan, hvor vi sagde ”vi skal kigge på de her områder. ”Hvad er det så vi skal kigge 

på af handlinger osv.?” Og så havde vi gjort sådan her [holder sig for ørene], og så havde 

vi bare kørt derudaf. Så havde vi kommet med et produkt, og så havde der siddet nogen 

der måske har sagt ”det ved vi godt.” ”Og vi har allerede taget nogle beslutninger om at 

ændre på det her osv.” (Lundgaard 2019, 54:01).” 

 

Olsen & Kildegaard (2019) forklarer hvordan de i Codan anvender en “6 plus 6 plan”:  

 

”... I forhold til at kigge lidt mere fremadrettet og have den rigtige insight, både i vores 

forretning og den måde vi arbejder på, jamen der er vi så nogen af de eneste. Der er rigtig 

mange virksomheder og rigtig mange intern revision der siger ”vi har en 6 plus 6 plan.” 

Hvor vi så siger ”vi har en revisionsplan, den gælder for et år.” ”Men efter et halvt år, der 

revurderer vi, om det stadigvæk er det rigtige” (29:25).” 

 

Der udarbejdes altså en revisionsplan gældende for et år, men den revurderes efter et halvt år, for 

at se om det stadigvæk er det rigtige. Den halvårlige revurdering foregår på samme måde, som 

når årsplanen udarbejdes. Den halvårlige revurdering resulterer i at der tit laves om i planen, så 

man kan være forudseende og kigge på de rigtige ting:  

 

”Vi sparer jo også med vores kollegaer i intern revision, og hvor vi fortæller dem, hvordan vi 

rent faktisk gør det her - “6 plus 6 plan.” Fordi vi gør rigtig meget ud af det. Vi laver i 

princippet det samme, som vi gør, når vi laver vores årsplan. Og går igennem alle vores 

forskellige rapporteringer. Hvordan ser markedet ud? Hvordan ser vores stakeholders ud? 

Og laver rigtig, rigtig tit om på vores plan. Netop for at være forudseende og kigge på de 

rigtige ting. Og selvom det er på en revisionsplan, og vi så siger ”vi skal lave en revision på 

underwriting motor i Danmark.” Og så finder man ud af “det giver ikke mening på 
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nuværende tidspunkt, at lave den her revision.” ”Ved I hvad?” ”Så laver vi den ikke” (Olsen 

& Kildegaard 2019, 29:58).” 

 

6.2.2.4 Delkonklusion 

Alle respondenterne har udtrykt, at revisionsplanen, herunder test og arbejdsplan, løbende skal 

tilpasses, som fageksperterne også vurderede var en nødvendighed. Fageksperterne mente 

ligeledes, at en vigtig faktor var, at den øverste ledelse og den daglige ledelse accepterede denne 

måde at arbejde på. Afsnit 6.1.2.1 i Grundlag for implementering danner et billede af, at ledelsen 

enten har været initiativtager eller har støttet op omkring den agile procestilgang.  

  

I Danske Bank er der mulighed for at ændre i scopet, altså hvad der skal kigges på, i 

planlægnings- samt i udførelsesfasen.  

 

I Saxo Bank udarbejder man en generel og overordnet plan, som bliver godkendt af bestyrelsen. 

På denne måde er de mindre låst fast af en bestemt plan. 

Der er udarbejdet et excelark som indeholder Material Risky Areas. Yderligere er der 12 High 

Impact Areas, som er rimelig faste og kører ved siden af Audit Backloggen. Selve revisionsplanen i 

Saxo Bank drives af Audit Backloggen og de 12 High Impact Areas, hvilket sikrer en kontinuerlig 

opdateret revisionsplan. 

  

I Nordea udarbejder man stadig en årsplan, dels på grund af bestyrelsen ønsker det og med 

hensyn til regulatoriske årsager. Denne plan bliver dog kvartalsvis opdateret.  

  

I DSB ændrer man i den oprindelige plan, i tilfælde af at der er vigtigere ting man skal kigge på. 

Der er mulighed for at ændre i den overordnede plan, som på opgaveniveau.  

  

I Codan arbejder man med en “6 plus 6 plan”. Der udarbejdes der en revisionsplan, som skal 

gælde for et år, men denne plan revurderes efter et halvt år, for at tjekke op på om den stadigvæk 

er relevant.  

 

Fageksperterne mener, at selvom der arbejdes med en plan, som løbende ændres, kan den årlige 

revisionsplan ikke undgås helt. Dette afspejles i respondenternes måde at implementere det på, 

hvor der udarbejdes en plan der gælder på årsbasis, men revurderes løbende. Saxo Bank er dog 

et eksempel på, at der ikke udarbejdes en konkret årsplan, men at denne er meget overordnet.  
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6.2.2.5 Ressourcer 

Sidste vigtige element i forbindelse med Agile Auditing i planlægningsfasen, knytter sig til 

ressourcerne i revisionsteamet.  

 

Som afsnit 6.1.2.7 har forklaret, tager Saxo Bank udgangspunkt i en ledelsesstrategi fra bogen 

”Turn the ship around” , hvor der er fokus på “Turn followers into Leaders”, hvilket resulterede i at 

den enkelte medarbejder fik mere ansvar gennem at der blev lagt fokus på konceptet Self- 

organizing teams.  

Af medarbejderne har det dermed krævet gennemsigtighed og kompetence.   

 

Carmichael & Vang (2019) pointerer, at det var vigtigt der var de kompetencer, den professionelle 

erfaring, som matcher det den interne revisionsfunktion vil dække i forretningen. Dette har 

resulteret i at Saxo Bank har medarbejdere med forskellig baggrund:“Men det er meget vigtigt for 

os, at vi har en meget bred. At vi har de kompetencer- professional experience- som matcher til 

det vi dækker i forretningen. Så vi dækker Markets. Vi dækker IT. Operations. Så har vi folk der 

har meget forskellig baggrund” (41:22). 

 

Derudover har der i Saxo Bank været fokus på rapportering, som vil blive beskrevet yderligere i 

afsnit 6.4.2.4. Her anvender man en metode som McKinsey bruger. I forbindelse med dette, er 

man internt i afdelingen blevet undervist i metoden:  

 

”Så vi bruger en metode, som McKinsey bruger til at skrive rapporter. Eller ikke bare skrive 

rapporter, men communication. Så vi tog McKinsey’s metode, som jeg har arbejdet med i 

mange år. Som jeg blev introduceret til for 15-20 år siden. Undervist internt i afdelingen. Og 

det er ikke bare mig der har undervist. Det er flere i afdelingerne, som har været i 

afdelingen i længere tid. Ida, der har lavet nogle retningslinjer til alle andre (Carmichael & 

Vang 2019, 33:46).” 

 

Som beskrevet i afsnit 6.1.2.7, anvender Codan ledelsesbogen “Good to great”. Dette har 

resulteret i at “Growth Mindset” og “Getting the Right People on the Bus” er vigtige elementer i 

Codan. Der er altså stor fokus på løbende udvikling hos den enkelte medarbejder og på at denne 

som person vokser, bliver klogere og dygtigere, samt udvikler styrker. Samtidigt er der også fokus 

på at have de rigtige medarbejdere i organisationen. Medarbejdere som er selvmotiverende, kunne 

tage ansvar selv, samt være villige til at ændre sig og lære nyt.  
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Derudover har Codan lagt stor vægt på, at man internt i Codan, kan trække på medarbejdere fra 

andre revisionsafdelinger i verdenen. Da Codan er en del af RSA Insurance Group, som er fordelt 

over Skandinavien, Canada, UK, Irland og Middle East, betyder det at der er kollegaer forskellige 

steder i verdenen. Dette brede netværk, som Codan internt i afdelingen har, muliggør at man kan 

trække i medarbejdere fra andre dele i verden, hvis der er behov for deres kompetencer i teamet: 

“I forhold til planlægning kigger vi på hvilke ressourcer vi har brug for. Og hvis vi for eksempel har 

brug for en der er dygtig til Data Analytics, kan vi hive Pete fra London med på teamet” (Olsen & 

Kildegaard 2019, 01:17:05). 

 

For at undgå at det brede netværk ikke udelukkende består af revisorer, ansætter Codan også folk 

med andre kompetencer. Codan har en filosofi, hvor der ikke dikteres hvordan en opgave skal 

løses, men hvor man sammen på kryds og tværs, løser opgaven på bedst mulig vis:  

 

”... Så vi er nødt til at udvikle os selv hele tiden. Vi gør det også ved at sige “nå men, vi 

ansætter ikke kun revisorer.” Fordi vi har brug for flere, eller andre, kompetencer også. 

Fordi vi er nødt til at arbejde sammen, alle sammen, på tværs af alle regionerne. Så derfor 

er netop vores svenske kollegaer lige så meget kollegaer, som dem der sidder i Canada 

eller England. Fordi at vi arbejder tæt sammen, det er en af de ting der er en stor force her. 

Det man gik fra i forhold til den her. Det var at der er rigtig mange steder, hvor man har 

nogle chefer der siger ”jamen, vi skal over den her flod, byg en bro, så vi kan komme over.” 

Hvor at vores filosofi her, sådan set er den der er øverst oppe i højre hjørne ”vi skal over 

den her flod.” ”Hvordan gør vi det?” Så i stedet for at man som leder eller lederteamet tager 

ansvaret. Så er det os som team, der tager vores styrker på kryds og tværs ”hvordan løser 

vi den her opgave bedst muligt?” (Olsen & Kildegaard 2019, 22:03).” 

 

 

Det giver dermed et indtryk af, at man i Codan har stor fokus på, at det er de rigtige medarbejdere 

der er med på teamet, hvor styrkerne på kryds og tværs anvendes for at løse opgaven bedst 

muligt. For at kunne vide hvem af medarbejderne, der har indsigt i de pågældende revisionssager, 

forklarer Olsen & Kildegaard (2019), at hver medarbejder udfylder oversigter, som skal være med 

til at danne et overblik over, hvilken medarbejder der kan hvad:  

 

”Så vi har alle sammen udfyldt alle mulige oversigter, med hvad har vi af styrker og ting og 

sager. Hvad har vi lavet meget af og hvad har vi prøvet af forskellige ting. Så ved folk 

“hvem kan jeg ringe til” (41:25).” 
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Danske Bank har også fokus på, at det ikke udelukkende er revisorer der skal sidde i den interne 

revisionsfunktion, men at der også er behov for specialister i afdelingen. Derfor har Danske Bank 

hyret specialister til den interne revisionsafdeling, som har erfaring og indgående kendskab til hvad 

der sker. Dette skal sikre, at det der er vigtigt bliver fanget, samtidigt med at man kan udfordre 

dem man reviderer:   

 

”Der skal du have et mere indgående kendskab til hvad der egentlig sker. Og specielt på 

nogle af de her specialområder. For eksempel i Markets, hvor de sidder og handler med 

finansielle instrumenter, aktier, derivater og sådan nogle ting. Derfor har vi også hyret 

specialister ind der sidder i revisionsafdelingen, som har siddet ude i de her afdelinger. 

Som måske ikke har revisionsforståelsen, men på et revisionsteam kan du så have folk der 

har revisionskompetencer, men også folk der har de her specialistkompetencer, der gør at 

vi er sikre på, at vi fanger det der er vigtigt og vi kan udfordre dem. Og det er ligesom i IT. 

Nogle af mine kollegaer er heller ikke uddannede revisorer. De er uddannede inden for IT-

sikkerhed eller IT-udvikling (Jonstrup & Linnedal 2019, 26:11).” 

 

I PFA forklarer man at det er svært at have for uerfarne medarbejdere på teamet: “Det er lidt mere 

effektivt at vi havde senior folk, der så kunne hyre konsulenter i stedet for” (Jensen & Sønderup-

Feldstedt 2019, 29:00). 

Dette taler meget godt ind i fagekspertens, Bogentoft, forventning som nævnes i afsnit 6.2.1.4. Her 

forventes der, at medarbejderne vil bestå af folk med mere erfaring og knowhow.  

Jensen & Sønderup-Felstedt (2019) forklarer yderligere, at man i PFA søger ekstern hjælp, når 

opgaver kræver en vis teknisk indsigt:  

 

”... Igen når vi laver vores revisionsplan, så siger vi ”okay, hvad for nogle områder skal vi 

ramme?” Der kan godt være nogen, hvor man siger ”okay, det her kræver simpelthen en 

vis teknisk indsigt for at kunne sige noget fornuftigt.” Så derfor allerede når du laver 

revisionsplanen, bliver der set på hvilke opgaver der skal have ekstern hjælp på (24:32).” 

 

Til ekstern hjælp har man konsulentbudget, som man kan bruge af. Her skal man selv foretage 

vurderingen om hvorvidt det vil skabe bedre værdi for PFA, at man søger ekstern hjælp. Det er 

dog vigtigt at bemærke, at den interne revisionsfunktion stadig er en del af selve planlægningen og 

udfører eventuelt nogle af opgaverne:  

 

”Men ja, vi har et konsulentbudget til den typer af opgave, hvor vi vurderer, at det giver 

bedre værdi for PFA, at det er nogle der har spidskompetence, som kommer ind og 
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reviderer det. Og så vil det oftest være en fælles revision, hvor at vi er med til planlægning 

stadigvæk. Vi vil også eventuelt udføre nogle af opgaverne, men de mere tekniske… 

(Jensen & Sønderup-Felstedt 2019, 24:53).” 

 

I Nordea forklarer Graham (2019), at der var vigtigt at få smarte, dynamiske mennesker ind i den 

interne revisionsfunktion, for at de kunne flytte afdelingen:  

 

“The reason I raised that is because it affected the way people in internal audit felt. And this 

made an impact on the people you attract or not to the department. And it is very important 

to get new, smart dynamic people with the right skills in. To move the department ahead 

and not necessarily people looking for a quiet life. Actually, in the UK 20 years ago, that 

was what people thought internal audit was (Graham 2019 35:33).” 

 

Dette krævede at man havde det rigtige mindset og god projektledelse. Det rigtige mindset handler 

om at styrke medarbejderne til selv at træffe beslutninger og dermed udføre og gøre ting, som de 

mener er rigtige at gøre. Dette har i Nordea resulteret i at man har skåret ned på “lag” i afdelingen. 

Man sidder dermed tilbage med medarbejdere som er ligestillede, hvor alle er lige vigtige, men 

nogle styrer opgaverne, fordi de har rette evner til opgaven:   

 

“That’s the thing about agile, I can agree with. It’s basically a mindset rather than 

necessarily anything more. It’s about good project management, but having the right 

mindset, which also in generally means empowering people to get on with doing the thing 

they think is the right thing to do. That is sometime a little tricky to balance with this 

requirement to have the right level of documentation. So that is also why we cut some of 

the layers in the department. So basically everyone is equal. Though on some assignment 

you might be taking the lead, but that is because you might have the right skills for this 

assignment. It does not mean that you are more important than the other people on the 

project (Graham 2019, 36:35).” 

 

I forbindelse med kommunikationen, forklarer Graham (2019) at der har været træning for 

medarbejderne, hvori man fokuserede på hvordan man kunne kommunikere mest effektivt - både 

skriftligt og mundtligt:  

 

“Yes. I just told them, because I have done that elsewhere in other banks, and that worked 

a lot better. They see the email, they know that they can read it probably within a minute or 
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1,5; What was the audit about, what was the overall result. You really need to train staff on 

their communication skills. And we had a two-day training session for all staff around 

communication – writing and verbal (Graham 2019, 47:15).” 

 

Som beskrevet i afsnit 6.1.2, har Nordea ligeledes implementeret en Pull Resource Model. 

Essensen ved at anvende den model er, at man i Nordea får de rigtige medarbejdere på projekter 

der dukker op. Dette sikres ved at i stedet for faste teams under hver Head of Audits, har projekter, 

hvor medarbejderne kan arbejde på projekterne.  

    

DSB er gået fra finansiel revision til udelukkende at foretage operationel revision. På baggrund af 

dette skift, krævede det en ændring i ressourcerne i den interne revisionsfunktion. Nogle af 

medarbejderne er skiftet ud, mens andre stadig er der: “Altså vi har skiftet ud i medarbejderstaben 

efter vi gik fra finansiel revision. Men der sidder stadig nogen af dem og de har været med til den 

her turn-around og udviklet sig (Lundgaard 2019, 16:20).” 

 

Yderligere handling har været, at det teoretiske niveau er blevet hævet, hvor alle har været på CIA 

uddannelsen.  

 

”Jeg har også fået opkvalificeret hele afdelingen og de har alle sammen været på CIA 

uddannelsen. Det teoretiske fundament har vi fået løftet, i forhold til hvor vi kom fra. Men 

jeg har også måtte tage nogen nye ind udefra til udskiftning af nogen af dem som ikke ville 

med på rejsen (Lundgaard 2019, 16:50).” 

 

I DSB er der dermed fokus på, at det skal være uddannede interne revisorer, som sidder i den 

interne revisionsfunktion.  

 

6.2.2.6 Delkonklusion 

I forbindelse med ressourcerne der er på teamet, er der både fokus på den enkelte medarbejder i 

revisionsteamet samt revisionsteamet som hele. Dette taler meget godt ind i fageksperternes 

forventninger til at man af den enkelte medarbejder vil kræve en bredere vifte af kompetencer, 

mere erfaring samt knowhow. Derudover forventede fageksperterne, at teamet vil være 

sammensat af forskellige profiler, hvilket er tilfældet hos respondenterne.   

 

 Saxo Bank har anvendt bogen “Turn the ship around”, hvor fokus har været på “Turn 

followers into Leaders” og konceptet om Self-organizing teams. Hos den enkelte 

medarbejder har det krævet en gennemsigtighed og kompetence. I den interne 
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revisionsfunktion i Saxo Bank, har man derfor medarbejdere med forskellig faglig 

baggrund. Alle medarbejderne i afdelingen er blevet undervist i rapportskrivning med 

McKinsey modellen.   

 I Codan har man taget udgangspunkt i ledelsesbogen “Good to great”, hvorfor der er fokus 

på “Growth Mindset” og “Getting the Right People on the Bus”, som er uddybet i afsnittet.  

Codan har desuden stor fokus på, at man internt i deres brede netværk kan trække i 

medarbejdere fra andre dele i verdenen, hvis der er behov for dette. Der er ansat folk med 

andre kompetencer, så det brede netværk ikke udelukkende består af revisorer. 

 Danske Bank har specialister ansat i den interne revisionsafdeling, for at sikre sig at det 

vigtige bliver opfanget.  

 I PFA indså man at der var mere effektivt, hvis de havde senior folk, og man så kunne hyre 

konsulenter til opgaver der kræver en vis teknisk indsigt. 

 Nordea har fokus på at mennesker er smarte og dynamiske, som styrkes til at træffe 

beslutninger og udføre ting, som de selv mener er det rigtige. Derudover arbejdes der med 

en Pull Resource Model, som skal sikre at man får de rigtige medarbejdere allokeret på de 

projekter der dukker op. I forbindelse med kommunikationen, er medarbejderne trænet i at 

kommunikere mest effektivt - både skriftligt og mundtligt. 

 DSB har haft en transformation fra finansiel- til operationel revision som resulterede i en 

ændring af medarbejderstaben, samt at det teoretiske niveau blev hævet, så alle har været 

på CIA uddannelsen.  

 

En af faldgruberne ved at ansætte flere forskellige profiler kunne være kommunikationen i selve 

revisionsteamet. Det tyder dog ikke på at der er denne udfordring hos respondenterne.  

 

6.2.3 Konklusion 

Alle respondenterne har formået at skabe en dialog med kunden i planlægningsfasen, og dermed 

også inddraget dem på dette stadie i revisionsprocessen. Dette er i overensstemmelse med 

fageksperternes forventning til at man løbende vil have en dialog med stakeholders, og dermed 

anvende dem som en inputkilde til deres risikoidentifikation samt risikovurdering. 

At den interne revisionsfunktion bruges som middel til at opnå egne mål samt en bibeholdelse af 

objektivitet og at være kritisk nok, er faldgruber ved at inddrage stakeholders i planlægningsfasen. 

Der tegner sig et billede hos respondenterne af, at selvom man inddrager stakeholders, er det 

stadig en risikobaseret tilgang der anvendes ved udvælgelsen af hvilke opgaver der skal kigges 

på. Ved stadig at anvende en risikobaseret tilgang, må det antages at man har taget højde for 

faldgruberne.  
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Et andet vigtigt element fageksperterne pointerede, var at revisionsplanen bør tilpasses løbende 

og man skal i den interne revisionsfunktion være villig til at ændre på planen. En anden vigtig ting 

var, at den øverste ledelse og den daglige ledelse accepterer denne nye måde at arbejde på. 

Selvom der arbejdes med en plan, som løbende ændres, mener fageksperterne ikke, at den årlige 

revisionsplan kan undgås helt.  

Alle respondenter har givet udtryk for, at revisionsplanen, herunder test og arbejdsplan, løbende 

skal tilpasses. Derfor er der stor fokus på dette, hvilket har betydet, at ingen af respondenterne har 

en fast årlig revisionsplan, som de har låst sig til. Der er altid mulighed for løbende at ændre i 

revisionsplanen. En respondent udarbejder ikke en decideret årsplan som præsenteres, men har 

underliggende faste elementer, High Impact Areas, som er med til at sikre man får revideret alle 

væsentlige risici.  

 

I forbindelse med ressourcerne i revisionsteamet, pointerede fageksperterne at der vil kræves en 

bredere vifte af kompetencer, mere erfaring og knowhow hos den enkelte medarbejder, samtidigt 

med at afdelingen vil være sammensat af flere forskellige profiler.  

Det ses, at der er fokus på at have de rigtige medarbejdere på teamet, hvor respondenterne har 

anvendt forskellige metoder til at sikre sig dette. 

Generelt ses der, at respondenterne har ansat specialister eller medarbejdere med forskellige 

uddannelsesmæssige baggrunde i den interne revisionsfunktion, eller på anden måde inddrager 

specialister i deres udførelse af opgaver. I tilfælde af at den interne revisionsafdeling er placeret på 

forskellige lokationer på tværs af landegrænser, ses der et samarbejde i forbindelse med de 

menneskelige ressourcer og allokering af medarbejdere på opgaver. 

En af faldgruberne ved at teamet er sammensat på en anderledes måde knyttes til 

kommunikationen i revisionsteamet. Igennem de foretagne interviews med respondenterne, har 

der ikke været indikationer på, at denne udfordring er til stede i deres organisation.  

 

Erfaringer fra vores fageksperter og respondenter viser, at påtænker man implementering af Agile 

Auditing i sin interne revisionsfunktion, er det i planlægningsfasen vigtigt at anvende sine 

stakeholders som inputkilde i forbindelse med risikoidentifikation, men stadig anvende den 

risikobaseret tilgang i forbindelse med udvælgelsen af opgaver.  

Man skal i den interne revisionsfunktion ligeledes vænne sig til, at der løbende vil ske ændringer i 

ens revisionsplan, i takt med at man bliver klogere på området.  

For på bedst mulig vis at kunne agere som trusted advisor og kunne udfordre forretningen, skal 

der vurderes om ens organisation kræver, at der ansættes medarbejdere med forskellige 

baggrunde. Derudover er det vigtigt at vide, hvilke kompetencer ens medarbejdere skal besidde.   
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6.3 Udførelse  

6.3.1 Fageksperternes forventning til Agile Auditing i udførelsesfasen 

Udførelsesdelen afhænger af den planlægning der er foretaget i planlægningsfasen.  

Sker der en ændring i planlægningen, vil dette automatisk afspejle sig i måden man udfører 

opgaven på. Når der derfor ændres i arbejdsplanen, vil udførelsen følge den nye arbejdsplan, der 

er lavet.  

 

I forbindelse med Agile Auditing, bliver der efter en fastlagt DoR udført revision i Sprints. Som 

beskrevet under afsnit 5.4, kan en revision være flere Sprints, hvori der udføres specifikke opgaver 

inden for en fastsat tidsperiode. Ved at udføre revisionen i Sprints, giver det mulighed for løbende 

at tilpasse revision imellem hvert Sprint. Dette kan ses i elementet “Quick, Iterative Activities” som 

findes i figur 8. I forbindelse med at man mellem hvert Sprint kan tilpasse revisionen, taler det ind i 

elementet ”Decisioninng “as you go” With Transparency And Alignment” som beskrevet i IA 

manifest figur 6.  

Som beskrevet under afsnit 5.4, er der for hver Sprint en DoD. Denne anvendes for at man ved 

hvornår et Sprint er overstået.  

 

6.3.1.1 Dokumentationsgrad 

Af konkrete trin i udførelsesfasen som Agile Auditing vil påvirke, knytter sig til dokumentation og 

graden af denne. Janjic (2019) giver udtryk for at hun mener der vil være behov for mindre 

dokumentation under udførelsen:  

 

”Jeg tænker graden af den dokumentation, der tidligere har lagt til grund for at vi har kunne 

sige eller at vi har kunne dække os af. Den kommer til at blive mindre ifølge det her audit 

trail, som man jo også bliver flasket op med. At der skal være en rød tråd. Men at graden af 

dokumentationen er tilstrækkelig, for at vi kan sige, at vi har opnået overbevisning omkring 

et område, vil blive væsentlig nedsat, tænker jeg (Janjic 2019, 16:52).”  

 

Dette taler godt ind i elementet ”Timely, Relevant Documentation And Reporting” som ses i figur 8, 

dog med fokus på dokumentationsdelen.  

 

6.3.1.2 Konklusion samt observationer 

Udover at dokumentationsgraden vil være mindre, så sker der også ændringer i måden man 

konkluderer og udarbejder observationerne på, Janjic (2019) forklarer:  
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”Som udgangspunkt tror jeg det kommer til at være lidt mere. At vi går lidt væk fra den her 

hårde rapportering. Fra at vi tidligere som revisorer har observeret noget, så går vi hjem og 

skriver om det her i en rapport. Og så kommer det måske lidt som en overraskelse, 

hvordan vi har revideret, hvad det er der er vores konklusioner egentlig er. Så tror jeg de 

kommer til at være meget mere involveret i den her rapporteringsdel og nærmest får lov til 

at være med til at skrive de her observationer. Så man integrerer sit arbejde, sit 

rapporteringsarbejde allerede i et løsningsorienteret mode. At man arbejder meget tættere 

sammen med forretningen i forhold til at de bliver inddraget i, hvad er vores observationer 

og hvad mener vi, I skal forbedre (35:03).” 

 

Konklusionen på det indsamlede revisionsbevis vil derfor ikke komme som en overraskelse, da 

man arbejder tættere med forretningen. Det tætte samarbejde med forretningen gør også, at man 

tidligt begynder at tænke løsningsorienteret, hvor forretningen nærmest også får lov til at skrive 

observationerne.  

 

6.3.1.3 Faldgruber 

I forbindelse med denne mindre grad af dokumentation, mener begge fageksperter, at der kan 

opstå udfordringer hos den interne revisor: 

 

”Jamen, det er jo også det. Og når jeg så siger det højt, så kan jeg godt høre det går ikke 

helt i tråd med at vi går hen mod agile. Men det kommer til at kræve et skift i min tankegang 

og hvordan jeg arbejder. For jeg har igennem 10 år været vant til at skulle dokumentere alt, 

alle steps. Der må ikke være huller i osten, for det skal give lige så meget mening, hvis du 

kigger på det som revisor, som det har givet mening, når jeg har siddet med det. Så ja det 

kræver også en ændring i tankegangen hos mig selv, helt sikkert (Janjic 2019, 30:16).” 

 

Bogentoft (2019) tilføjer:  

 

”Den største udfordring, tror jeg, er mindset. Altså her taler vi om mennesker, som har 

været her i nogle år og er vant til at arbejde på en specifik måde. De skal ændre mindset 

og skal være komfortable med at man ikke behøver dokumentere alt i bund, for at kunne 

udtale sig om det. Det kan være en udfordring for visse. Kald det for mindset eller 

kompetence eller ressourcer. Det er det, der er udfordringen (34:57).” 

 

Som det ses både i ovenstående udtalelser, så kræver det en ændring i tankegangen og 

mindsettet. Typisk er det nemlig medarbejdere, som har arbejdet med revision i en del år. Derfor 
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kan det være en udfordring, at skulle dokumentere mindre, når man ellers har været vant til en 

bestemt grad af dokumentation.  

 

6.3.1.4 Delkonklusion 

I udførelsesfasen knytter vigtige elementer sig til dokumentationsgraden, evaluering og konklusion, 

samt udarbejdelse af observationer. Revisorerne skal tankemæssigt og arbejdsmæssigt vænne sig 

til, at dokumentationsgraden bliver mindre. Derudover vil forretningen, dvs. stakeholders, forventes 

at blive inddraget mere, hvilket vil gøre at konklusionen ikke vil komme som en overraskelse for 

dem, samtidigt med at stakeholders kan være med til udarbejdelse af observationer og allerede 

her begynde at tænke løsningsorienteret.   

 

Udfordringer i forbindelse med mindre dokumentationsgrad kan forekomme, da det kræver en 

ændring i tankegang og mindset hos den enkelte medarbejder.  

 

6.3.2 Respondenternes implementering af Agile Auditing i udførelsesfasen 

De elementer som er blevet vurderet vigtigst i udførelsesfasen er dokumentationsgrad og 

konklusion samt observationer. Derudover vil der også være fokus på Sprints, som også er en del 

af udførelsen, for at belyse respondenternes erfaringer inden for dette. Hvert element vil blive 

belyst i nedenstående afsnit, som fokuserer på respondenternes implementering af Agile Auditing i 

udførelsesfasen.  

 

6.3.2.1 Sprints  

Selvom Sprints betegnes som et af de essentielle elementer i forbindelse med Agile Auditing, er 

det ikke alle respondenter som har succes med anvendelsen af disse.   

Jensen & Sønderup-Felstedt (2019) forklarer, hvordan man i PFA har forsøgt med Sprints i deres 

revisionsfunktion, uden succes. Årsagen har været, at opgaveløsningen bliver mere administrativ, 

som gjorde at man brugte flere timer på opgaven. Jensen & Sønderup-Felstedt (2019) pointerer 

ligeledes, at det kan skyldes deres lille team:  

 

”... Altså vi prøver hele tiden at ændre på hvordan kan vi indarbejde det. Og sidste 

år, prøvede vi meget det her med at køre i Sprint. Hvor vi prøver ligesom at sige “når sådan 

kører vi noget i et par uger, eller en til to uger, og så laver vi noget intern afrapportering i 

hvert fald på det.” Og jeg vil bare sige, for så lille team vi er, så fungerede det ikke for os 

sidste år. Den opgave, det gjorde faktisk bare at vi brugte mange flere timer på opgaven, 

fordi der var meget mere administrativt i det hele tiden (03:28).” 
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Det uddybes, at det man har erstattet Sprints med at man i planlægningen prioriterer opgaverne. 

Derudover har man fokus på at revurdere løbende, i takt med at man finder ud af noget. Man har 

ligeledes mulighed for at stoppe med at køre i et spor, hvis det ikke giver mening. Altså passer det 

ind i afhandlingens tidligere afsnit, afsnit 6.2.3, hvor der blev konkluderet at alle respondenterne 

revurderer løbende, men her ses at det erstatter Sprint delen hos PFA:  

 

”Så vores erfaring er egentlig ikke så meget at køre de der Sprint igennem. Men mere at 

sikre os, jamen altså ét, vi skal have prioriteret opgaverne i planlægning, så vi ikke går i 

gang med noget, som vi eventuelt ikke har tid til. Men egentlig også bare, hele tiden at 

sige, jamen at vi skal hele tiden, når vi finder ud af noget, revurdere. Og så når vi ligesom 

siger “men det giver ikke mening at fortsætte med det her spor,” jamen så skal vi stoppe 

(Jensen & Sønderup-Feldstedt 2019, 03:58).” 

 

Derudover erkender Graham (2019), at Sprints sørger for fokus på levering af revisioner, 

projektstyring samt forhindrer tingene fra at skride. Dog uddyber han, at der kan være udfordringer 

med Sprints i Nordea, da den interne revisionsfunktion har forskellige lokationer, hvilket er en af 

grundene til at Nordea ikke har gjort det så meget. Det har resulteret i at Nordea har kigget efter 

teknologier, som kan tillade dem at arbejde med Sprints: 

 

“I think the one thing you can do is to try and do these kinds of Sprints within Audits, which I 

think creates more focus on audit delivery and project-management and stops things from 

drifting. That is more difficult when you are in multiple different locations, which is one of 

the reasons we have not done it so much. Because our teams all work virtually over four 

locations. Others are in the same room, with your Kanban and can do your daily standups. 

That is more effective. So we are looking at which technologies do we have that allows us 

to do that (Graham 2019, 53:34).” 

 

I Danske Bank mener man ikke der er behov for decideret at implementere Sprints i deres 

revisioner, da deres revisioner i sig selv er et Sprint:  

 

”Men det er jo helt klart det her med at vi bryder vores processer ned i små revisioner. Det 

er jo det der er tungest på vægtskålen. Man kan sige, hvor meget mere agil kan du agere 

ind i en timeframe der er alligevel er så kort? Altså i forhold til det her med både at køre 

Sprints og have Backlog, ind i noget der allerede er cuttet så meget ned i forvejen. Fordi 

man kunne argumentere for at de revisioner vi har, i og med at vi skalerer dem ned så 
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småt, så er det faktisk et Sprint i sig selv. I det store billede. Det store billede er så hele 

Danske Bank og hele processer, hvor du så har de her små Sprints, du så bare kalder 

revisioner. Som du så stadig har en frihed til at agere indenfor, alt efter hvor du er (Jonstrup 

& Linnedal 2019, 38:54).” 

 

6.3.2.2 Delkonklusion 

Selvom Sprints er en del af Agile Auditing, er der nogle af respondenterne som ikke helt arbejder 

med dem. 

 

I PFA har man erkendt, at det ikke har været en succes i deres organisation. De erfarede at det 

var mere tidskrævende, fordi det krævede en del administrativt arbejde. 

Nordea ser potentiale i Sprints, men påpeger der kan være udfordringer med Sprints i Nordea, da 

den interne revisionsfunktion har forskellige lokationer.  

I Danske Bank har man ikke set et behov for at implementere Sprints, da man ser de enkelte 

revisioner, som et Sprint i sig selv. 

 

6.3.2.3 Dokumentationsgrad 

I forbindelse med dokumentationsgraden, ser Graham (2019) denne som værende uændret. Han 

uddyber, ved at forklare, at man kan opnå en mindre dokumentationsgrad, gennem det at teste 

mindre og dermed have en fokuseret tilgang, hvis dette ikke har været til stede inden 

implementeringen af Agile Auditing. Men selve dokumentationen knyttet til tests, er der ikke 

mulighed for mindre dokumentation: 

 

“I don’t think that it will be less. That is also one of the things we have learned from the big 

banks in the UK. Which is that you do not necessarily end up with less documentation. You 

would if you test less, then you would end up with less documentation. So the point is, that 

if you do not have been good at it before at focusing at the key things, then this could be a 

big benefit to help you focusing on the key things and then you will have less 

documentation. Because you are going to test less overall or your tests are more focused. 

But in term of actual testing individual work or testing there is not really the option of 

documenting less (Graham 2019, 21:45).” 

 

I PFA forklarer Jensen & Sønderup-Feldstedt (2019), at der er forskel på dokumentationen, alt 

afhængigt af om man udfører en erklærings- eller rådgivningsopgave. Selvom 

dokumentationsgraden ikke er ens for disse to forskellige slags opgaver, er der en opfattelse af, at 
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der ikke er ændret på måden man dokumenterer, alt afhængigt af om der er tale om den agile 

tilgang eller den traditionelle tilgang: 

 

”Jamen, hvis vi laver en opgave som er på vores revisionsplan, så vil det være 

dokumenteret. Laver vi en opgave, som ikke er på vores revisionsplan, som for eksempel 

er at “vi i sikrer jer at vores forretningsgange er…” eller “er I enige med at vi gør sådan her i 

en kontrol?” Så er det ikke dokumenteret, vores gennemgang. Så det mere bare at vi 

kigger på det, og så har vi det måske nede i en mappe, hvor man lægger nogle mails ned i. 

Men det ikke sådan som at vi laver et arbejdspapir på det eller noget andet. Det sker med 

de der powerpoint nogen gange. Sådan bare lige 3-4 slides. Altså for mig, og for nogen her 

i afdelingen, der er det uændret hvordan vi dokumenterer. Om vi kører agilt eller om vi 

kører den traditionelle model, hvis man kan kalde det dét (Jensen & Sønderup-Feldstedt 

2019, 14:55).” 

 

Der pointeres dog, at man i processen med det agile har tilrettet deres arbejdspapirer. I forbindelse 

med investeringsaktiver, hvor PFA har en aftale med deres revisor, at de er ansvarlige for 

investeringsaktiver. Jensen & Sønderup-Feldstedt (2019) forklarer, at der er sket ændringer i deres 

konklusionsnotat:  

 

”Men det så også derfor vi i processen med det agile har tilrettet vores arbejdspapirer. Så 

for eksempel, specielt det som Deloitte bruger, som er assurance, der har vi tidligere 

sagtens kunne lave et konklusionsnotat, som indeholdte vores udførte arbejde. Det vil sige, 

det kunne være 20 siders notat, de skulle igennem. Hvor vi nu har sagt ”jamen vores 

konklusionsnotat er udelukkende en konklusion.” Fuldstændig kort, 4 sider. Og så hvis du 

skal have noget underliggende, så har vi en matrix eller noget andet, hvor man kan gå ned 

og finde det i (Jensen & Sønderup-Feldstedt 2019, 16:01).” 

 

Man har altså begrænset konklusionsnotatet. Før i tiden havde man et konklusionsnotat som 

indeholdte det udførte arbejde. Nu er der i konklusionsnotatet udelukkende en konklusion. Hvis 

man vil have underliggende, kan man finde det i en matrix eller lignende. På denne måde har man 

altså begrænset konklusionsnotatet ned til 4 sider. 

 

Man opfatter dokumentationen som en mulig faldgrube i PFA. Man forklarer dette ved at man med 

Agile Auditing bedre kan omskifte i forhold til de udfordringer og risici der er. Dette kan resultere i 

at man ved ændringer i revisionen ikke dokumenterer tilstrækkeligt, altså hvorfor man startede et 

sted og sluttede et andet:  
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”Altså der er ingen tvivl om dokumentation kan blive en faldgrube. Sådan tror jeg bare det 

vil være. Fordi, altså, agilt er jo ikke ensbetydende med at det er hurtigere. Agilt er bare 

ensbetydende med at du bedre kan omskifte dig, i forhold til de udfordringer og risici du ser 

i processen. Men man kan godt, tror jeg, blive foranledige lidt til. Når man skal ændre, at 

man måske ikke er så god til at dokumentere, "hvorfor jeg startede med en A og jeg så er 

endt med en løsning B i stedet for." Hvor du sagtens har dokumentation for dit udførte 

arbejde, men den røde tråd i forhold til hvorfor er det jeg lige har ændret, kan måske godt 

mangle lidt (Jensen & Sønderup-Feldstedt, 35:00).” 

 

Olsen & Kildegaard (2019) fortæller, at der er stor frihed i den måde interne revisorer i Codan kan 

dokumentere på. Men der er en metodik, som man skal holde sig indenfor:   

 

”Vi har en metodik, som vi skal holde os indenfor. Men den metodik er ikke lige så firkantet 

som måske andre steder. Det er mere nogle principles, som vi skal følge. Og ja, vi skal 

også lave en terms of references. Vi skal lave en planlægning i forhold til og det skal 

dokumenteres, lige så vel som alt andet skal. Men der er en frihed ift. hvordan ønsker man 

at dokumentere det her (Olsen & Kildegaard 2019, 17:31).” 

 

Det pointeres at man på nogle revisionsopgaver, har Deloitte til at lave Quality Assurance (QA) på 

dokumentationen. Heri kigger man på arbejdet og den tilhørende dokumentation, i forhold til om 

man har dokumenteret efter metodikken:    

 

”Derudover så har vi vores ekstern revision, Deloitte tror jeg det er. Der sidder og laver de 

her QA på alle vores. Eller ikke på alle vores revisioner, men på nogle udvalgte revisioner, 

hvert kvartal. Hvor de går ind og ser “har vi så faktisk dokumenteret?” ”Giver det mening?” 

Så en kvalitetssikring af vores arbejde og vores dokumentation i forhold til  

”har I løst problematikken?” ”Har I dokumenteret det, som I siger I gør?” ”Har I reviewet 

workpaperne, inden I har sendt rapporten ud?” Altså alle de her formelle ting (Olsen & 

Kildegaard 2019, 57:34).” 

 

I Danske Bank har man generelt et fokus på at dokumentationen skal være kort og præcis, men 

man erkender, at der på komplekse områder skal uddybes i forhold til hvad der bliver gjort, 

udvælgelsen af stikprøver og lignende. Derudover er der revisionstekniske ting knyttet til design og 

implementering, operating effectiveness og lignende, som man heller ej kan springe over:  
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”Man kan jo dokumentere ting på mange måder. Agile eller ikke agile, det kan man jo også 

sagtens gøre med den almindelige metodesetup. Og det er noget der er rigtig meget fokus 

på også. At det skal være præcist og kort. Og nogle steder er der behov for at der er nogle, 

når vi er i et komplekst område, at der er nogle flere forklaringer på, hvad er det vi gør. 

Hvad er vores stikprøvestørrelse, hvordan er det udvalgt og sådan nogle ting. Der er jo helt 

klart nogle steder, som vi ikke kan springe over. Altså hvor vi. Hvis vi kommer til at stride 

med nogle ting sådan rent revisionsteknisk med design og implementering, operating 

effectiveness og sådan nogle ting (Jonstrup & Linnedal 2019, 54:23).”  

 

Der uddybes, at man på nogle områder kan dokumentere en del, men man kan også gøre det 

forholdsvis kort. Og her er der minimumskrav i metoden for dokumentationen, men det afhænger 

også af den pågældende leder eller reviewer, samt hvilken afdeling der er tale om. Verdenen kan 

nemlig se helt anderledes ud for den ene afdeling kontra den anden:  

 

”... Det kunne være information gaterhering eller det kunne være definitionen på inherent 

risk eller governance… Man kan jo skrive stolpe op og stolpe ned om governance. Man kan 

også gøre det forholdsvis kort. Det dokumenterer jo hvad vi laver. Det dokumenterer de 

vurderinger vi tager. Det dokumenterer det scope vi sætter... Men der er jo nogle 

minimumskrav i vores metode, som vi skal have styr på.  

Så er det jo meget det her, skal man sige, de enkelte ledere, dem der reviewer. Når jeg har 

et team på en opgave, så er der nogle ting, nogle måder, et niveau jeg godt kan lide at 

ligge vurderingen. Og det er jo det jeg skal stå på mål som reviewer og som manager. 

Måske er der en anden manager der har et andet syn på hvad der fungerer bedst der, fordi 

de kigger på noget der ikke har med IT at gøre, men noget der har noget med kredit at 

gøre. Og der er verdenen måske anderledes (Jonstrup & Linnedal 2019, 55:20).” 

 

Netop på grund af organisationens størrelse, skal der være frihed til at dokumentere forskelligt. 

Som der også bliver nævnt i PFA, så afhænger det også af om der er tale om en revision, som 

bliver lavet for en ekstern revisor, hvor scopet vil være låst, eller om der er tale om en kredit 

revision. På den måde er det ikke en hyldevare der bliver leveret, derfor skal man fra case til case 

vurdere, hvad der giver mest mening, men hvor man stadig har en struktur og processer:  

 

”Og de friheder skal der være. Fordi du kan ikke tage en organisation som vores og så 

putte alting ned i en boks og så sige “one size fits all.” Fordi når man render rundt og laver 

et eller andet datterselskabsrevision, med et låst scope fra vores eksterne revisor af, kontra 

man render rundt et eller andet sted og laver en kreditrevision. Der er forskellige opgaver.., 
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”Det er ikke en hyldevare vi leverer. Det er jo noget, hvor vi skal fra case til case definere 

hvordan, hvad giver mest mening, kan man sige. Men der stadig er, hvad skal man sige, 

struktur og processer. Men så er der stadig mulighed for fortolkning (Jonstrup & Linnedal 

2019, 56:31).” 

 

6.3.2.4 Delkonklusion 

I forbindelse med dokumentationsgraden har respondenterne en opfattelse af at der ikke vil være 

de væsentligste ændringer her, selvom fageksperterne mente andet.  

 

Nordea udtaler dog, at dokumentationen indirekte kan blive mindre, hvis man har en mere 

fokuseret tilgang og dermed også tester mindre.  

PFA forklarer at dokumentationsgraden afhænger af hvilken opgave der er tale om. Her sondres 

der mellem om der er tale om erklærings- eller rådgivningsopgave, samt om det er arbejde udført 

for en ekstern partner. Når der er tale om arbejde udført for en ekstern part, er det begrænset hvor 

meget den interne revisionsfunktion selv kan bestemme over dokumentationen. Det bliver 

pointeret, at det kan være en mulig faldgrube, at man ikke får dokumenteret nok ved Agile 

Auditing.  

I Codan inddrager man Quality Assurance (QA) på enkelte revisioners dokumentation.   

Der ses generelt en vis frihed i måden og omfanget man dokumenterer på. Denne frihed 

begrundes i at der er tale om forskellige opgaver, samt at medarbejdere dokumenterer forskelligt. 

Men der er fokus på at dokumentationen bliver kort og præcis, som flere respondenter er enige i.  

 

Generelt er der altså en opfattelse blandt respondenterne, at der er fokus på at dokumentationen 

er kort og præcis, men at der ikke nødvendigvis er den store ændring i dokumentationsgraden, 

sammenlignet med den oprindelige måde at revidere på. Der ses altså en uoverensstemmelse 

mellem fageksperternes forventning og respondenternes erfaring med dokumentationsgraden, 

hvilket kan forklares af faldgruben som fageksperterne pointerede. Her mente man at en af 

faldgruberne ved den mindre dokumentationsgrad er tankegangen og mindsettet hos den enkelte 

medarbejder i den interne revisionsfunktion. Her kan udfordringen ligge i, at man skal begynde at 

dokumentere mindre, hvor man tidligere har været vant til en bestemt grad af dokumentation. Det 

kan dermed tyde på, at respondenterne har udfordringer med den nye tankegang og mindset, 

mindre dokumentationsgrad egentlig kræver.   

 

6.3.2.5 Konklusion samt observationer 

Codan forklarer, at stakeholders bliver opmærksomme på de issues der er rejst og de risici der 

ikke er dækket, inden der er et exitmøde eller draftrapport: “De får rapporten... Inden vi har et 
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exitmøde eller laver draftrapport, har vi allerede talt med vores stakeholder om hvilke issues der er 

rejst. De her risici, der ikke er afdækket tilstrækkeligt” (Olsen & Kildegaard 2019, 1:33:48). 

 

For at signalere det tydelige ejerskab på ledelsen, om at det er dem som skal lukke de fundne 

issues, bliver der i Codan ikke givet anbefalinger, selvom IIA Practice Guide egentlig foreskriver 

dette, som det er skrevet i teoriafsnittet 5.2.2. Man kigger dog de actions, som skal afdække 

risikoen, igennem og diskuterer det. Der laves en tidsplan, som indeholder tidspunkt for lukning 

samt ejermand for problemløsning:  

  

”Vi kigger det igennem og kan diskutere det, men det er netop for at signalere det tydelige 

ejerskab. At det er ledelsens ansvar at lukke det her. Så det er dem der kommer med 

actions, der skal afdække risikoen. Jeg kunne sagtens selv skrive det. Men det giver et 

tydeligt ejerskab. Vi laver en tidsplan og hvor der står tidspunkt for lukning og ejermand for 

problemløsningen (Olsen & Kildegaard 2019, 01:34:35).” 

 

DSB forklarer, at der er samme holdning i DSB, hvor man ikke kommer med anbefaling. Her 

beskriver man observationerne og risiciene, samt går i dialog. Dialogen har til formål at facilitere 

den bedste løsning, set igennem kundens øjne. Derefter diskuteres løsningen og den interne 

revisionsfunktion vurderer om den dækker risikoen. Er dette tilfældet, skrives det ind, hvor der 

kommer en tidsfrist og ansvarlig på. På denne måde får kunden ejerskab over løsningen:  

  

”Vi har sagt, at vi beskriver observationerne. Vi beskriver risici og går i dialog med kunden. 

Her tager vi en dialog, hvor vi prøver at facilitere, hvad den bedste løsning set igennem 

jeres øjne. For det er jer der kender butikken bedst. Så diskuterer vi den løsning… Vi 

vurderer om den dækker risikoen. Men hvis de mener deres afdækning er god og vi mener 

den afdækker risikoen, så skriver vi det ind… På den måde får de ejerskabet over 

løsningen. Og så er det det vi skriver ind. Så sætter vi selvfølgelig en tidsfrist på og hvem 

der skal gøre det (Lundgaard 2019, 27:45).” 

 

Saxo Bank forklarer, at man undervejs prøver at tage findings og observationer op med auditee, 

samt snakke med dem. I den forbindelse afholdes der P-møder hvor “Preliminary Findings” bliver 

præsenteret, hvor man undervejs snakker med auditee om forskellige ting knyttet til revisionen:  

 

”Derfor er det vigtigt for os, at vi hele tiden undervejs prøver at tage vores findings op med 

dem, vores observationer, snakke med dem... Når vi når længere i processen, vi har jo 

flere forskellige af de her P- møder, som er ”Preliminary Findings” undervejs. Hvor vi 
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snakker med auditees omkring “sådan er sådan som vi ser verdensbilledet.” ”Har I nogle 

inputs til det?” ”Er der noget vi har misforstået?” Er der noget der skal laves om og 

hvordan?” (Carmichael & Vang 2019, 01:01:21).” 

 

På baggrund af de her statusmøder, sendes der herefter en draftreport til stakeholders, hvor man 

kan kommentere, hvis der er noget man ikke forstår, hvis man ikke er enig i risikoen eller 

observationen, eller det er afdækket af andet:  

 

”Og så har vi den her Preliminary status, som er “det her er jeg en del af,” kan man sige. 

Hvor vi fortæller dem ”sådan her er det vi har nu.” ”Og er der noget vi skal justere, hvordan 

og hvorledes?” Og når vi har lavet det, så laver vi en draftreport., som igen bliver sendt ud 

til stakeholders, hvor de kan kommentere på ”argh, vi forstår ikke helt hvorfor det her er 

skrevet på den her måde.” ”Vi er ikke enige i den her risiko eller den her observation, som I 

har lavet.” ”Den er faktisk afdækket via noget andet, som vi ikke har fortalt endnu.” Sådan 

nogle forskellige ting… (Carmichael & Vang 2019, 01:04:19).” 

 

Der uddybes, at en Preliminary Findings altid er i udkast. Det er et arbejdsredskab, der bruges 

som stepping stone, for at afklare, komme med en faktuel forståelse og forberede folk for den 

rapport der kommer:  

 

”Så sådan en Preliminary Findings, den er altid i udkast. Det er ikke en færdig rapport, det 

er bare et arbejdsredskab, kan man sige. Det er bare en stepping stone, som vi bruger til at 

afklare. Factual understanding. Ja. Prepare folk for det der kommer, som er rapporten 

(Carmichael & Vang 2019, 01:09:39).” 

 

Ved at have P-møderne, åbner man op for at folk kan begynde at tænke og dermed gå i 

løsningsmode, mens rapporten med anbefalinger laves. Derudover er der oplevet nogle gange, at 

tingene bliver løst inden rapporten er færdig:    

 

”Så laver vi en rapport, hvor der er anbefalinger. Så vi anbefaler (viser punkter med 

hånden), og så skriver de deres svar på anbefalingerne. Men så har de haft tid til at tænke 

på det. Fordi nogle af de ting vi kommer med, er. I nogle af vores revisioner. Det er ikke 

ting man bare kan løse sådan her (knipser med fingrene). Så det er også en måde her, 

hvor vi begynder og åbne op for at folk kan begynde at tænke. At gå i løsningsmode... Vi 

oplever nogle gange, at tingene bliver løst også inden vi bliver færdige med rapporten 

(01:10:23).” 
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PFA forklarer at man altid her har haft løbende dialog i revisionen, når de gør sig nogle 

observationer, for på denne måde at afklare, om der er misforståelser. Derfor vil man afklare de 

observationer man har. Inden der afrapporteres helt officielt, afholdes et afslutningsmøde med 

ledende medarbejdere eller direktøren for området, for at gennemgå observationerne. Her 

præsenteres de for hvad der er observeret, samt har mulighed for at komme med inputs eller sige 

om de er enige eller uenige:  

 

”I forhold til, når vi gør os nogle observationer. Så er der ikke noget der har ændret sig. Vi 

har en løbende dialog i revisionen, hvor vi hele tiden afklarer, om vi nu, for der kan være 

misforståelser… Så vi prøver hele tiden at sige ”jamen, vi skal afklare de her observationer 

vi har.” Men inden vi sådan afrapporterer helt officielt, så har vi også afslutningsmøde, hvor 

vi gennemgår vores observationer med ledende medarbejdere eller direktøren fra området 

også. Hvor vi ligesom siger ”det her, det er det vi har observeret” og der har de også 

mulighed for at komme med deres inputs og sige enten ”det er vi enige i” eller ”det er vi 

uenige i.” Og så kan de komme med dokumentation for, hvis der er noget der er 

anderledes, end det vi havde regnet med (Jensen & Sønderup-Feldstedt 2019, 17:43).”  

 

6.3.2.6 Delkonklusion 

Der dannes et generelt billede af at der sker en inddragelse af auditee for de observationer der er 

sket, hvilket passer godt ind i fageksperternes forventning om at stakeholders vil inddrages mere 

og endda være med til at skrive observationerne.  

 

I Codan præsenteres auditee for issues inden der sker exitmøder og draftrapport.  

PFA forklarer, at der løbende afholdes møder, for at sikre sig der ikke er sket misforståelser i 

forbindelse med observationerne.  

Selvom IIA Practice Guide anbefaler man kommer med anbefalinger, så gør man det ikke i DSB 

og Codan. Fravalget af at komme med anbefalinger skyldes at man vil tydeliggøre at ejerskab ikke 

ligger hos den interne revisionsfunktion, men hos ledelsen.  

I Saxo Bank afholdes der møder med Preliminary Findings. I bund og grund går de her møder ud 

på, at man forbereder auditees og medarbejderne på den rapport der kommer. Dette resulterer i at 

man allerede her går i løsningsmode, hvor der har været tilfælde, at tingene bliver løst, inden 

rapporten egentlig er færdig.  

 

Som fageksperterne forklarede, vil inddragelsen af stakeholders resultere i at konklusionen ikke vil 

komme som en overraskelse, samtidigt med at man allerede her begynder at tænke 
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løsningsorienteret. Dette synes at passe overens med hvad erfaringerne har været hos 

respondenterne, hvor man har haft løbende dialog med stakeholders, i forbindelse med de 

observationer og findings man løbende finder.  

 

6.3.3 Konklusion  

Sprints er en del af Agile Auditing og hører også til i udførelsesfasen. I forbindelse med den agile 

procestilgang i udførelsesfasen, har fageksperterne en opfattelse af at dokumentationsgraden vil 

blive mindre. Derudover er der en opfattelse af, at stakeholders vil blive inddraget i de foretagne 

konklusioner samt observationer.   

 

Selvom Sprints er en del af den Agile Auditing, har en af respondenterne måttet erkende, at det 

ikke er en succes hos denne, grundet det administrative ved det.  

En anden af respondenterne påpeger, at det er svært at arbejde med Sprints, når den interne 

revisionsfunktion er fordelt over flere forskellige lokationer.  

I et tilfælde har respondenten ikke set et behov for at indarbejde Sprints, da den enkelte revision i 

forvejen har været relativ kort og dermed i sig selv er et Sprint.  

Der tegner sig et billede af at størrelsen og lokaliteter på den interne revisionsfunktion, har 

betydning for hvor svært det er at få Sprints til at fungere. 

 

Der er dog en enighed blandt respondenterne omkring, at man ikke vil se de væsentligste 

ændringer i dokumentationsgraden, som fageksperterne forventede. Der kan dog blive mindre 

dokumentation indirekte, hvis tilfældet er at man har en mere fokuseret tilgang, og den vej 

igennem også tester mindre. Dokumentationsgraden afhænger dog af opgavetypen. Generelt ses 

der en vis frihed i måden der dokumenteres på, da der er forskel på opgaverne og medarbejderne i 

organisationen dokumentere forskelligt. Dog er fokus rettet mod at dokumentationen bliver kort og 

præcis og metodikken følges.   

Altså er der en vis uoverensstemmelse mellem fageksperternes forventning og respondenternes 

erfaring. Dette kan forklares ved den nævnte faldgrube, som fageksperterne har nævnt. Her 

nævnes tankegangen og mindsettet som en faldgrube, da man skal gå fra at dokumentere på en 

måde man er vant til, til at begynde at dokumentere mindre.  

 

Det ses at auditees præsenteres for observationer, inden diverse afsluttende møder og inden den 

officielle rapport udarbejdet. Ligeledes afholdes der møder løbende, for at sikre, at der ikke er 

misforståelser og at auditee med det samme kan gå i løsningsmode. Dette taler godt ind i 

fageksperternes forventning til at auditees/stakeholders vil inddrages i denne del. 
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Det bemærkes, selvom IIA Practice Guide anbefaler at der udarbejdes anbefalinger, er der enkelte 

respondenter som ikke gør dette, for at tydeliggøre, at ejerskabet ikke ligger hos den interne 

revision. 

 

Erfaringer fra vores fageksperter og respondenter viser, at selvom metodikken for Agile Auditing 

foreskriver at implementere Sprints, er det ikke alle afdelinger som arbejder med disse. Det 

bemærkes, at det erkendes, at der er potentiale i at arbejde med Sprints, men man har i enkelte 

afdelinger vurderet, at den interne revisionsafdelings størrelse og placering af afdelingen, har gjort 

det sværere at arbejde med Sprints. Påtænker man at implementere Agile Auditing i sin 

revisionsfunktion, skal man derfor vurdere om alle elementer vil skabe værdi for organisationen.  

Det er vigtigt at man inden implementering af Agile Auditing i udførelsesfasen, mindsetmæssigt 

forbereder sig på, at dokumentationsmængden ikke nødvendigvis skal være lige så omfattende 

som tidligere. Dette forhindrer, at man falder i fageksperternes forventede faldgrube.  

Den interne revisionsfunktion skal ligeledes gøre sig klar på, at auditees skal inddrages i højere 

grad i forbindelse med observationer, for på denne måde at kunne gå i løsningsmode tidligere i 

processen.  
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6.4 Rapportering 

6.4.1 Fageksperternes forventning til Agile Auditing i rapporteringsfasen 

Teorien i afsnit 5.4 ridser kort op i nøglekarakteristikaerne for Agile Auditing indeholder 

leveringstestede produkter i korte gentagelser (Sprints) og involverer interne kunder gennem hver 

gentagelse forbedrer kravene til produktet jf. figur 8 med “Quick, iterative activities”, som også 

nævnt i udførelsesafsnittet. Mere løbende rapportering beskrives i IA manifestet Figur 6 i forhold til 

elementet “Collaborative approach”. 

 

6.4.1.1 Løbende og endelig rapportering 

Ovenstående betyder mere rapportering med kunden løbende i processen. Den indhentede 

indledende empiri med fageksperter kan understrege og uddybe dette, ved at man rapporterer pr. 

Sprint, som kan kobles til den såkaldte DoD nævnt i teoriafsnittet 5.4. 

 

”Man rapporterer pr. Sprint – så går man dybere og rapporter man en gang til, derefter for 

at fortælle, hvad man har fundet på det område. Så rapporteringen sker, hvis ikke i løbende 

eller realtid, så tæt på i hvert fald. Sammenligner man modsat med tidligere, hvor man har 

lavet alt arbejdet færdigt og skrevet en kæmpe rapport og så fortalt resultaterne 3 måneder 

senere. Hvis man finder noget der ikke ser godt ud, vil man fortælle om det nu. Man vil ikke 

vente 3 måneder på at læse en rapport om hvad man har gjort forkert (Bogentoft 2019, 

07:35).” 

 

Ifølge IIA Standard 2420 omtalt i afsnit 5.2.3 skal en intern revisors rapportering være objektiv, 

klar, konsistent, konstruktiv, komplet og rettidig. Ovenstående specificering af Bogentoft vurderes 

at delvist kunne dækkes af Standard 2440 i forhold til rettidighed, dog tages der højde for at 

praksis som han antager inden implementeringen af den Agile Auditing, kan have været en anden 

end teoriens udgangspunkt. Janjic (2019) supplerer: 

 

”… kommunikation på alle niveauer, der bliver berørt. Typisk vil man have nogle møder 

løbende med sin bestyrelse. Måske en gang i kvartalet. Der vil man jo også sagtens kunne 

tage dem med på råd i forhold til nogle specifikke ting. Men hvis der er behov for at 

inddrage bestyrelsen på daglig basis - jeg ved godt at det vil man ikke gøre - men hvis der 

var behov, så synes jeg metoden lægger op til at man skal og bør (17:57).” 
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Der skal altså løbende være kommunikation og rapportering ved hvert Sprint og dermed involvere 

kunderne mere regelmæssigt end tidligere. I forhold til modtager, skal man være opmærksom på 

hvem modtageren for ens rapportering er: 

 

”Den daglige kommunikation er til den som sidder med området. For at få verificeret de 

observationer og konklusioner som vi har. Det snakker vi med dem om. Hvis det man har 

fundet er væsentligt nok, vil man eskalere det op til CFO. Men man skal også overveje, 

hvad man skal kommunikere til CFO’en. Man kan ikke altid bombardere denne med alle 

detaljerne hver gang. Det er vigtigt at filtrere indholdet (Bogentoft 2019, 08:30). ” 

 

I forhold til Agile Auditing vil man altså have mere løbende rapportering til de modtagere i 

processen, hvor det giver mening. 

 

6.4.1.2 Observationer, modtager og anbefalinger 

I forhold til hvilke observationer og anbefalinger der skal kommunikeres og rapporteres forklarer 

Bogentoft (2019) følgende:  

 

”Samme metode som med den gamle metode. Oftest har man jo defineret en 

sandsynlighed/konsekvens og man vurderer hvilken form for risiko der er tale om... I forhold 

til kommunikation i Agile revision, så tror jeg det er vigtigt, at man heller ikke ser det som 

”frit spil”. At du kan gøre præcis som du vil. Du bliver nødt til at have en formel struktur for 

kommunikation og rapportering. Og det bliver endnu vigtigere, når du løbende skal 

rapportere. Når du ikke har en samlet rapport, hvor du kan sammenligne det hele på tværs. 

Men i stedet løbende dropper nyheder som du finder dem. Her er det vigtigt at du hele 

tiden kan identificere og vurdere, hvad er væsentligt og hvad der skal hele vejen op. Og 

hvad skal vi slet ikke have med. Derfor er det endnu vigtigere, at du har en ramme - gerne 

tværs af hele organisationen, for hvordan man identificerer det her (20:33).”  

 

Hvilke observationer og anbefalinger der rapporteres ved Agile Auditing ændres altså ikke. Det 

vigtige er at man er enig med sine kunder og resten af organisationen om hvad der er risici. Dette 

sikrer man sig ved at organisationen har et fælles sprog. Dette forklarer Bogentoft (2019) 

efterfølgende: 

 

”Vores undersøgelser i PwC viser også at det er vigtigt at man i organisationen får et fælles 

sprog. Altså Intern Revision, Risk og Compliance og andre type afdelinger. Vi skal have et 

fælles sprogbrug. Det går ikke, hvis Intern revision fortæller, at vi har en high risk og 
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compliance siger at det har vi slet ikke. Det duer ikke. Så bliver dem på toppen totalt 

forvirrede (21:54).” 

 

Generelt i forhold til rapporteringen mener Janjic (2019), at man vil arbejde mere 

løsningsorienteret: 

 

”Som udgangspunkt tror jeg det kommer til at være lidt mere. At vi går lidt væk fra den her 

hårde rapportering. Fra at vi tidligere som revisorer har observeret noget, så går vi hjem og 

skriver om det her i en rapport. Og så kommer det måske lidt som en overraskelse, 

hvordan vi har revideret, hvad det er der er vores konklusioner egentlig er. Så tror jeg de 

kommer til at være meget mere involveret i den her rapporteringsdel og nærmest får lov til 

at være med til at skrive de her observationer. Så man integrerer sit arbejde, sit 

rapporteringsarbejde, allerede i et løsningsorienteret mode. At man arbejder meget tættere 

sammen med forretningen i forhold til at de bliver inddraget i, hvad er vores observationer 

og hvad mener vi, I skal forbedre (35:03).” 

 

6.4.1.3 Opfølgning 

Tættere relation er som tidligere uddybet essensen af Agile Auditing, hvilket ovennævnte 

bekræfter og ligeledes forventes af agile interne revisionsfunktioner. Kunderne forventes også at 

være med til at formulere observationer i den forstand at man arbejder tættere sammen og revisor 

kan sparre med dem. Janjic (2019) uddyber følgende omkring opfølgning:  

 

”Så at det løsningsorienteret mode påvirker også effektiviteten af, hvor hurtig det går med 

at få implementeret de forskellige tiltag. Det er jeg helt sikker på. Fordi det giver jo også ret 

god mening, at når de bliver inddraget i højere grad, føler de også lidt mere commitment og 

ejerskab omkring de her ting, end hvis vi bare kom med en rapport og sagde “værsgo, fix 

det” (37:55).” 

 

Den løbende kommunikation og rapportering skaber altså et ejerskab hos kunden og det gør også 

at observationerne der bliver rapporteret bliver mindre uventet og eventuelle anbefalinger hurtigt 

bliver implementeret. Dette sker fordi kunden har en god idé om hvad man rapporterer og begge 

parter er allerede i et løsningsmode. 

Dermed forventes det at opfølgningen vil være mindre omfattende, da respondenterne selv har 

taget ejerskab. 
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6.4.1.4 Faldgrube 

De faldgruber som der er i forhold til rapportering kan være at man ikke får forklaret tilstrækkelig 

hvad det er man har testet og kigget på. Bogentoft (2019) uddyber dette: 

 

”Man laver hele tiden små Sprints og ser om man skal gå dybere på det område. Så gør vi 

det. Eller “på det her område er der ikke noget issue, så dropper vi det.” Men med en fælles 

forståelse af, at vi ikke har gået dybere på det område. Og der er det vigtigt, når man 

kommunikerer det ud til de forskellige stakeholders og konkluderer, at alt er i orden og der 

ikke er noget problem, er det vigtigt at de stakeholders man kommunikerer med, ikke tror at 

man har gået lige så dybt ned i tingene, som man måske traditionelt har gjort. Revideret det 

i bund og med høj grad af sikkerhed. ”Her har vi lav grad af sikkerhed, men vi har i stedet 

fokuseret på andre mere risikofyldte områder.” Så rapportering og kommunikation er super 

vigtig her, så interessenterne ikke får en fornemmelse af, at vi har gået i dybden med et 

område, vi ikke har gået i dybden med (05:57).” 

 

Det er altså vigtigt at man får rapporteret ens scope og level of assurance til modtagerne af ens 

rapportering.   

 

6.4.1.5 Delkonklusion 

For at opsummere den indledende empiri fra fageksperterne og teori i forhold til 

rapporteringsfasen, bør interne revisionsfunktioner der har implementeret Agile Auditing være 

tættere på kunderne, lave mere løbende kommunikation og rapportering til de rette modtagere i 

hele organisationen og rapporteringen kan i højere grad være udarbejdet sammen med kunderne. 

Dette vil blandt andet sikre at kunderne føler et ejerskab over opgaven og at man arbejder i et 

mere løsningsorienteret mode frem for at fokusere på at have en rapport færdig. Ved at kunden 

har ejerskab, forventes det at opfølgningen vil være mindre omfattende.  

  

Når rapporteringen vil være mere løbende, skal den også være mere simpel og let modtagelig. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på den faldgrube det kan være, at ikke få kommunikeret ens 

arbejdsgang ud til modtagerne af ens revision. For ikke at skabe tvivl om revisors arbejde skal man 

jævnfør fageksperterne sikre at man får rapporteret tydeligt ud til organisationen hvad man har 

kigget på, men også hvad man ikke har kigget på - og ikke har givet assurance på. 
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6.4.2 Respondenternes implementering af Agile Auditing i rapporteringsfasen 

De fire elementer der er vurderet vigtigst i forhold til rapporteringsfasen er hvilken observationer og 

anbefalinger der skal rapporteres til modtageren af rapporteringen, hvordan den løbende og 

endelige rapportering skal være, samt hvordan opfølgningen skal være. Hvert element vil blive 

analyseret i et afsnit ud fra respondenternes svar ligesom tidligere afsnit. 

 

 

 

6.4.2.1 Observationer, modtagere og anbefalinger  

Som det kan konkluderes ud fra interviews med fageksperterne i foregående afsnit, ændres det 

ikke hvilken observationer og anbefalinger der skal kommunikeres og rapporeres, og til hvem. 

Samme opfattelse fremgår af interviewene med de øvrige respondenter. PFA forklarer i 

nedenstående hvordan deres dialog ikke har ændret sig: 

 

”I forhold til, når vi gør os nogle observationer. Så er der ikke noget der har ændret sig. Vi 

har en løbende dialog i revisionen, hvor vi hele tiden afklarer, om vi nu, for der kan være 

misforståelser... Så vi prøver hele tiden at sige ”jamen, vi skal afklare de her observationer 

vi har” (Jensen & Sønderup-Feldstedt 2019, 17:43).” 

 

Generelt sikrer respondenterne sig at man rapporterer til den ansvarlige ledelse på rette niveau i 

organisationen for at sikre at disse har den rigtige slagkraft til at få gennemført ændringer som er 

nødvendige for at imødekomme den interne revisionsfunktions kritiske observationer. Ligesom 

fageksperterne vurderede var optimalt. Graham (2019) uddyber hvad de har gjort i Nordea for at 

sikre sig dette ejerskab for udfordringen: 

 

“So we basically made every issue owned by a director or executive management in the 

bank. So now they are all owned by one of the 50 most senior persons in the bank. That 

was really important, because it drives the importance. They have people doing the 

practical fixing. But they have accountability. Otherwise it is just not happening (Graham 

2019, 50:30).” 

 

Da det i interviewene med respondenterne er blevet bekræftet af man ikke har oplevet at der har 

været en ændring af hvilke observationer og anbefalinger samt hvem man rapporterer til, vil dette 

ikke blive belyst yderligere. 
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6.4.2.2 Løbende rapportering 

Som beskrevet i afsnit 5.1.3 forventes det at den interne revisor inddrager ledelsen løbende, 

afklarer observationer og på den måde sikrer en forventningsafstemning. Dette er også det billede 

der tegner sig fra respondenterne. PFA forklarer hvordan de sikrer sig en optimal løbende 

rapportering og hvordan det har ændret sig:  

 

”Det er i stedet for vi bare. Nu siger jeg vi kører meget alene. Altså, vi ligesom planlægger 

og får det godkendt. Udfører og får det godkendt. Rapporterer og får det godkendt. Så 

kører vi hele tiden løbende dialoger i. Altså, før i tiden kunne man godt have en tendens til 

at man arbejdede og nu har jeg et færdigt resultat, så kan det blive kvalitetssikret. Nu vi 

meget bedre til hele tiden, minimum en gang om ugen, sige ”nå men, hvor er vi henne?” 

”Hvad er status?” Og sådan noget, hvis det skal vende. Og det jo også ligesom det, der har 

ændret sig, hvor vi føler os lidt mere agile. Vi nemmere kan tilpasse det, for det er for sent, 

når vi har fuldført hele revisionen (Jensen & Sønderup-Felstedt 2019, 04:08).” 

 

Jensen & Sønderup-Felstedt (2019) forklarer altså at man ved at have en mere iterativ proces og 

gør status hver uge på sine revisioner, så er det lettere at tilpasse før man har fuldført revisionen.  

I forhold til at have en mere løbende kommunikation og rapportere til kunden løbende forklarer 

Saxo Bank hvordan det skaber en fælles forståelse med kunden for de observationer, anbefalinger 

og risici som der senere bliver udarbejdet en rapport om: 

 

”... Når vi gennemgår de her ting med dem, så har de også en bedre forståelse for, hvad er 

det egentlig der ligger til grund for nogle af de anbefalinger, der kommer. For de har 

forstået alle de her observationer, fakta, og alle de her ting her. Det betyder, når de får 

rapporten, så er de 100 % inde i “argh, hvad er det de mener med det og hvad 

underbygger det her og hvordan fungerer det her?” Som gør at det bliver forankret meget 

bedre i forretningen, fordi de kan se de samme risici, som vi kan se (Carmichael & Vang, 

01:09:15).” 

 

Yderligere forklarer Carmichael & Vang (2019) hvordan at forventningsafstemning løbende i 

processen giver både ovenstående fordele, men at det også skaber et bedre samarbejde med 

deres Auditees: 

 

”Der kommer vi tilbage til det her med at implementere agile i de enkelte projekter, hvor vi 

har meget tæt samarbejde med vores auditees. Også for at forventningsafstemme med 

dem på, hvor vi er i processen og hvornår I kan forvente, I får noget ud og sådan nogle 



102 
	

ting. Igen, det er enormt vigtigt med kommunikation, kommunikation, kommunikation for 

alle parter. Så det bruger vi også meget tid på. Både i forhold til at levere den viden der er, 

men også i forhold til at skabe relationer til vores auditees, så de også forstår, at vi ikke 

kommer for at pege fingre. Men vi kommer for at forbedre forretningen i alles bedste 

interesse (Carmichael & Vang 2019, 18:56).” 

 

Herudover har de også deres Preliminary Findings møder som beskrevet i afsnit 6.3.2.5. Disse 

sikrer også et bedre samarbejde ved at skabe en fælles forståelse.  

 

Codan sikrer sig at kundens behov for rapportering bliver sikret ved at spørge dem hvor ofte de vil 

have status på opgaverne: 

 

”Vi har en tæt og løbende dialog med vores stakeholders… Vi spørger også dem, hvor ofte 

de ønsker en status på vores arbejde. Det kan være dagligt, ugentligt eller bare når vi 

finder noget. Men det er op til dem, ift. hvad de har behov for. På den måde passer det 

også godt ind i at være agil, hvor man tilpasser sig efter dem man reviderer (Olsen & 

Kildegaard 2019, 01:36:44).” 

  

6.4.2.3 Delkonklusion 

Respondenterne har ved implementering af den agile procestilgang mere løbende rapportering 

med deres kunder, som teorien foreskriver og fageksperterne udtalte. Dette sikrer sig at man 

lettere har en iterativ proces hvor man kan ændre sin revision løbende tilpasset revisors findings. 

Den løbende kommunikation og rapportering bruges også af respondenterne til at sikre sig at den 

interne revisor og kunden ser samme risiko i deres findings. Dette sikrer at man skaber tættere 

relation som kan være med til at skabe en bedre forståelse af intern revisions arbejde.  

I Codan sikrer man at dække kundens kommunikations behov ved at spørge hvor ofte de ønsker 

en status på revisionen. 

 

6.4.2.4 Endelig rapportering 

Som det er belyst i teoriafsnittet er der ikke en bestemt måde at udføre den endelige rapportering. 

Dette er også hvad respondenterne har givet udtryk for. Der er dog generelt fokus på at ledelsen 

ikke skal have for lange rapporter, som ikke er relevante og spilder deres tid. Saxo Bank forklarer 

hvordan de sikrer sig dette: 

 

”Det starter vi med helt nede fra dem der sidder tættest på arbejdet, som er ”arbejderne”, 

kan man sige. Dem starter vi med at snakke med, for det er dem der ved mest om det og 
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det er dem der har nemmere ved at korrigere, hvis der er nogle fejl og nogle ting. Og så 

arbejder vi stille og roligt op, indtil vi kommer helt op til ledelsen, som er den der får den til 

sidst, når vi har finjusteret og finpudset undervejs. For at sikre os, at vi ikke spilder deres 

tid, men også at det er relevant, det vi kommer med (Carmichael & Vang 2019, 01:02:45).” 

 

Der er altså i Agile Auditing øget fokus på at man rapporterer præcise observationer, hvilket sker 

fordi man har mere kommunikation med kunden. Måden man rapporterer er dog blevet 

anderledes. Både Nordea og DSB giver udtryk for at man har lavet konkrete regler for at sikre at 

den skriftlige kommunikation bliver mere simpel. 

 

Nordea forklarer hvordan man har sikret sig at hver rapport har en opsummering på en side og 

hvordan man i øvrigt bruger publishing-funktionen i Outlook: 

 

“We changed our reporting two years ago when I arrived. We replaced the audit report with 

an email. The report is just using a special publishing function in outlook, so you are not 

really sending an attachment, but when you open the email on a smartphone or IPad, it is a 

one-page audit report screen directly from the email. So it is not 20 pages with a lot of 

details. The idea was that you should be able to communicate on one page on what was 

the key findings, what was the scope of the audit. We have an attachment of course, which 

that the issues described in it (Graham 2019, 44:50).” 

 

Man sikrer sig altså at modtageren ikke skal læse sig igennem hele rapporten for at sikre sig hvilke 

observationer og konklusioner der bliver kommunikeret. Samtidigt sikrer det at rapporten kan 

læses på mobilen og er tilgængelig overalt for kunden. DSB foreviste ved interview en ny model for 

deres rapportering: “... den nyere model, som er hurtigere for kunden at læse og giver dem et 

anderledes overblik. Den er mindre teksttung og vi har prøvet at gøre det kortere. Forsiden består 

kort af formål og konklusion” (Lundgaard 2019, 30:11). 

Her anvender man altså noget sammenligneligt med Nordea. 

 

Saxo Bank fokuserer også på at skrive gode rapporter og bruger en metode udarbejdet af en 

McKinsey-konsulent: 

 

”Så der er nogle ting, hvor vi manglede kompetencer som afdeling i reportwriting. Og det 

gør vi stadig. Det er noget der skal virkelig arbejdes på hele tiden. Så vi har udvalgt det 

som emne. Igen, jeg bliver meget inspireret af andre konsulenter. Så vi bruger en metode, 
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som McKinsey bruger til at skrive rapporter. Eller ikke bare skrive rapporter, men 

communication (Carmichael & Vang 2019, 33:23).” 

 

Om metoden uddyber Carmichael & Vang (2019): “… et princip for, hvordan man sørger for 

kommunikationen er så skarp og klar, som overhovedet muligt. Underbygget af gode argumenter, 

der giver mening også” (34:35).  

Som beskrevet i afsnittet 6.2.2.5 har både Saxo Bank og Nordea uddannet deres medarbejdere i 

at skrive rapporter. 

 

Som en del at Saxo Banks endelige rapportering kommunikerer CAE til bestyrelsen hvilke 12 High 

Impact Areas der har været i fokus - to gange om året: 

 

”Kommunikerer til bestyrelsen hvad der er fokus. Der kan selvfølgelig være en eller to der 

smutter ind og ud, men det er ikke sådan så der er 12 nye om et halvt år. Det ville ikke give 

mening. Så har vi lavet den forkert i første omgang, til at starte med, kan man sige 

(Carmichael & Vang 2019, 50:11).” 

 

Saxo Bank forklarer yderligere hvordan man også rapporterer det, som der fungerer for kunden, 

samt at måden de præsenterer på deres rapportering. Man starter, ligesom i rapporten, med at 

fortælle hvad konklusionen for revisionen er, herefter hvad der bliver gjort godt og til sidst hvordan 

revisionens findings ser ud. Carmichael & Vang (2019) uddyber hvorfor det giver mening for dem 

at gøre det på denne måde med at starte med konklusionen: 

 

”…fordi nogle gange, hvis man ikke har det her med, så fortæller man en hel masse og vi 

kommer med en hel masse ting. Og de sidder der, svedperlerne på panden og tænker ”åh 

nej, hvor ender det her henne?” Også fokuserer de måske ikke så meget på hvad det 

egentlig er vi siger. Men mere på hvad er konklusionen på alt det her. Så derfor er det 

meget godt for os i hvert fald, at præsentere det til at starte med. Det her er konklusionen, 

og så kan vi fortælle lidt om, hvilke argumenter underbygger det hér efterfølgende 

(01:06:55).” 

 

Codan forklarer også hvorfor de mener det er vigtigt at fortælle hvad der ikke har været i scope i 

revisionen:  

 

”En ting er at man skriver “hvad er vores scope og hvad har vores scope været.” Men det 

der er mindst lige så vigtigt, det er at skrive “hvad var ikke vores scope…” Det er ikke 
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sådan så man skal tro “jamen, den her rapport, den var jo tilfredsstillende.” ”Den var 

satisfactory,” som vi har i vores fantastiske ratings her, “så er alt jo fint.” Vi er nødt til også 

og virkelig, sådan så vi ikke får et gap. Sådan så man tror, eller ledelsen tror, for vi 

rapporterer jo til ledelsen. Alle vores rapporter ryger dertil. Og så, hvis vi sender en rapport. 

Og de læser forsiden og så læser de konklusionen muligvis, og hvis der er nogle issues 

eller et eller andet, så bliver det måske, måske siger jeg, kigget på. Men formentlig kun af 

dem der rent faktisk er blevet sat til og har fået nogen actions på den. Så det er vigtigt. 

Ligeså vigtigt som det er at skrive, hvad vi har lavet. Så er det næsten endnu vigtigere at 

sige, hvad har vi ikke lavet (Olsen & Kildegaard 2019, 08:32).” 

 

Hvis ledelsen altså kun læser forsiden og så tror at alt i forhold til det reviderede område er fint kan 

der altså ske en uoverensstemmelse mellem opfattelsen af kontroller på området og den reelle 

konklusion, hvis den interne revisor ikke skriver positivt, hvad der ikke er kigget på. Ligesom det 

blev belyst af fageksperterne er det altså også vigtigt for respondenterne at beskrive deres udførte 

arbejde for at undgå misforståelser. 

 

Codan bruger yderligere deres showcases til at sikre at alle i teamet er enige om hvad det er man 

rapporterer. Olsen & Kildegaard (2019) forklarer hvordan deres proces er: 

 

”I forhold til rapportering har vi det her ”alligne”… Her har vi showcases, som hjælper os til 

at blive skarpe I hvad det er vi skal rapportere. Vi starter også meget tidligere med at skrive 

vores rapport. Og tænke over hvilken historie det er vi gerne vil fortælle. Det gør vi tit 

allerede under vores fieldwork fase, hvor andre tit tænker i bokse (01:18:15).” 

 

Man bruger altså også sparring med sit team løbende under udarbejdelsen af rapporten og 

fieldwork, for at sikre at man rapporterer optimalt. 

 

Lundgaard (2019) opsummerer hvorfor en kundeorienteret rapportering er vigtigt for den interne 

revisor: 

 

”Vi ved jo at tid er en knap faktor for vores kunder. Så derfor giver det mening at komme 

dem i møde og undlade at fortælle dem alt muligt om hvordan vi har udført vores arbejde 

og hvor mange stikprøver vi har taget – som kun revisor er interesseret i... De vil kun have 

af vide, om de har et problem. Om det er fixed, eller om der er noget de skal gøre. Det er 

primært det, de skal vide (Lundgaard 2019, 34:35).” 
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6.4.2.6 Delkonklusion 

Der er blandt respondenterne en enighed om at rapporteringen skal være så konkret som muligt 

uden unødvendige detaljer. Deres kunder har ikke tid til at læse lange rapporter og derfor bruger 

flere første side af rapporten til at give en konklusion og et overblik, hvorefter læseren kan læse 

mere på de efterfølgende sider.  

Flere respondenter starter mere løbende med rapporteringen også mens udførelsesfasen stadig er 

i gang. Dette sker for at sikre at man inddrager kunden så tidligt som muligt.  

I Nordea bruger man en publishing-funktion i Outlook til præsentation af rapporten, hvilket sikrer 

tilgængeligheden af rapporten for kunden.  

I Saxo Bank har man fokuseret på at sikre kompetencer i kommunikation, report writing, på 

teamet.  

Ligesom det er vigtigt at skrive hvad kunden gør godt, er der også gjort den erfaring at det er 

vigtigt at skrive hvad der ikke har været i scope ved ens revision for at gardere sig mod 

misforståelser. Altså er der taget højde for faldgruberne, som fageksperterne mente der kunne 

være i forbindelse med at rapportering scopet og level of assurance på opgaverne.  

 

6.4.2.7 Opfølgning 

Som beskrevet i teoriafsnittet skal revisionschefen etablere overvågning af opfølgningsprocessen, 

rettidigt reaktion på observationer samt sikre en opfølgningsproces. Som det kunne konkluderes i 

afsnit 6.4.1.3 vurderede fageksperterne at den hyppigere løbende kommunikation og rapportering 

skaber et ejerskab hos kunden. Dette påvirker også opfølgningen: 

 

DSB forklarer hvordan de hjælper i forhold til observationer og anbefalinger som også sikrer dette 

ejerskab: 

 

”Her tager vi en dialog, hvor vi prøver at facilitere, hvad den bedste løsning set igennem 

deres øjne. For det er dem der kender butikken bedst. Så diskuterer vi den løsning.. Vi 

vurderer om den dækker risikoen. Men hvis de mener deres afdækning er god og vi mener 

den afdækker risikoen, så skriver vi det ind.. På den måde får de ejerskabet over 

løsningen. Og så er det det vi skriver ind. Så sætter vi selvfølgelig en tidsfrist på og hvem 

der skal gøre det (Lundgaard 2019, 27:45).” 

 

Her er det kunden selv som formulerer anbefalingen og den interne revisor som gennem en dialog 

hjælper med at finde frem til en løsning. Blandt respondenterne ses som forklaret i afsnittet 

omkring udførelsesfasen at der er delte meninger om hvorvidt man skal give anbefalinger til 

kunderne, eller om det er kunderne selv som skal komme med en løsning på udfordringerne. Det 
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samlede billede viser dog at de respondenter, der ikke som udgangspunkt giver direkte 

anbefalinger, assisterer kunden hvis de har behov for det. Afdelinger der giver anbefalinger 

inddrager ligeledes kunden i processen og sikrer sig at kunden er enig i løsningen.  

 

I forhold til hvordan opfølgningen sker og hvordan den interne revisionsfunktion kontrollerer om 

kunden har løst udfordringen og dække risikoen som anbefalingen bruger flere af respondenterne 

platforms baserede løsninger hvor kunderne kan tilgå og skrive hvornår og hvordan problemet er 

løst. PFA forklarer hvordan deres opfølgningsproces sker: 

 

”… vi bruger et program. Det kan bruges til mange ting. Men det er et modul på nettet, hvor 

at vi lægger vores observationer ind. Så får det eventuelt en deadline der hedder 31/12-19, 

og så kan kunden gå ind hele tiden og skrive, hvad har de så gjort og hvordan har de løst 

det. Og når de har løst det, så går de ind og skriver det og så lukker de den. Så kommer 

den til os, så får vi sådan en mail, om at nu har de lukket den, og så skal vi ind og tage 

stilling til om vi er enige (Jensen & Sønderup-Felstedt 2019,18:49).” 

 

6.4.2.8 Delkonklusion 

Respondenterne fokuserer på at få skabt et ejerskab for deres findings hos kunden.  

Dette sker enten ved at lade kunden selv foreslå hvordan de får løst udfordringerne eller ved at 

have et tæt samarbejde igennem hele processen.  

Flere respondenter bruger platforms baserede løsninger som begge parter kan tilgå i forbindelse 

med opfølgningen. 

 

6.4.3 Konklusion  

Som det løbende er blevet konkluderet i afsnittet, bliver rapporteringsfasen i forhold til Agile 

Auditing påvirket af at man har en mere løbende kommunikation med auditee. 

Hvad der ikke ændres er hvilke anbefalinger og observationer der bliver rapporteret samt hvem der 

er modtager heraf. Dette er både fageksperter og øvrige respondenter enige i, er uændret. 

Der er også enighed om at når man arbejder agilt har både auditee og teamet et løsningsmode, 

som bliver tydeligt, fordi auditee er mere med til at definere og kommenterer observationer og 

anbefalinger løbende. Man har en mere løbende kommunikation og rapportering hvorfor at man 

også kan samarbejde mere omkring disse ting. Dette er også med til at sikre et ejerskab over 

findings hos auditee. 
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I forhold til den endelige rapportering viser der sig et billede af at flere respondenter har tilpasset 

deres rapporteringsmodel så auditee og ledelsen hurtigere kan danne sig et overblik over det 

udførte arbejde, observationer og anbefalinger. Denne udvikling er sket fordi man har tilpasset sig 

sine auditees behov om hurtigere at kunne danne sig et overblik over findings i en travl hverdag. 

  

En faldgrube der blev belyst af fageksperterne var at den interne revisor skal kommunikere tydeligt 

ud til organisationen hvad man har kigget på, men også hvad man ikke har kigget på. Dette 

belyses også af respondenterne som tydeligt gør opmærksom på hvad scope på den udførte 

revision har været og hvad der ikke har været i scope. Dette for at sikre sig mod misforståelser. Et 

andet element som bliver belyst i afsnittet er at man skal sikre sig at organisationen har et fælles 

sprog for risici. Dette sikres ved et tættere forhold til auditee hvor man taler om de observationer 

man har fundet og diskuterer anbefalinger. 

  

Opfølgningen sker gennemsigtigt i online platforms baserede systemer, hvilket sikrer at både den 

interne revisor og auditee har overblik herover. 

 

Erfaringer fra vores fageksperter og respondenter viser, at inddragelsen af auditees i observationer 

løbende, sikrer at der skabes ejerskab hos disse, så opfølgningen i rapporteringsfasen bliver 

blødere.  

Ved rapportering, skal man inden implementering af Agile Auditing sikrer, at der indarbejdes en 

rapporteringsmodel, som er tilpasset auditees behov- så denne hurtigt kan danne sig et overblik 

over det udførte arbejde.  

Afslutningsvis er det vigtigt at sikre sig, at modtageren af rapporten ved præcist hvad der er 

inkluderet i scope og hvad der er ekskluderet. Samtidigt er det vigtigt at få fastlagt et fællessprog 

for risici i organisationen.  
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7. Konklusion  

Det ses gennem afhandlingens analyse at respondenterne har implementeret Agile Auditing med 

forskellige metoder. Disse metoder og respondenternes erfaringer er blevet belyst i afhandlingens 

analyse. Det konstateres løbende i analysen at fageksperternes forventninger til implementeringen 

er blevet indfriet af respondenterne i nogen grad, men der er dog nogle gange, hvor det har vist sig 

at respondenterne gjort sig andre erfaringer end forventet. 

  

Det ses i forhold til implementeringen af Agile Auditing, at de danske revisionsfunktioner har delt 

implementeringen op i to niveauer. På et overordnet niveau, og i processen for hver enkelt 

revisionsopgave. Implementeringen som knytter sig til hver enkelt revision, ligner 

revisionsprocessens udførelsesfase, og hvor der på det overordnede niveau opdeles i to 

forskellige underniveauer. To underniveauer bestående af et niveau vedrørende arbejds- og 

organisationsstruktur samt et niveau med disciplin og mindset. 

Nogle respondenter har på et arbejds- og organisationsstruktur niveau, metodisk brugt de 

elementer som er blevet belyst i teoriafsnittet, som for eksempel: Scrum, Kanban og elementer 

som Audit Backloggen, mens andre har brugt for eksempel Spotify-metoden. Til sidst er der nogle 

som ikke har brugt nogen egentlig metodik, men har taget enkelte elementer og implementeret. 

I forhold til disciplin og mindset er det konstateret at flere respondenter har haft et behov for en 

guideline for medarbejdernes mindset og disciplin. En guideline i form af både ledelsesteorier og 

framework for arbejdets udførsel, hvor framework for nogle respondenter har været en meget 

detaljeret revisionsmetodik. Det konstateres i analysen, at det er vigtigt med en guideline for 

medarbejdernes mindset, fordi beslutningerne medarbejderne skal tage har større kompleksitet 

end tidligere. 

Fageksperternes forventning er, at de interne revisionsfunktioner skal have god og rigelig 

kommunikation i løbet af processen ved implementeringen for at sikre, at man får stakeholderne 

med på, hvordan Agile Auditing fungerer. Dette konkluderes også at blive vurderet vigtigt af 

respondenterne. Den største faldgrube fageksperterne forudså var at medarbejderne i de interne 

revisionsfunktioner ikke havde det rette mindset, og at funktionerne vil implementere elementer 

som man mente var agile, men hvor man ikke anvendte en specifik metodik. Som det er belyst har 

flere af respondenterne fokuseret meget på mindset hos deres medarbejdere, altså har der været 

fokus på dette. Det ses dog også, at nogle har implementeret dele af Agile Auditing uden at følge 

metodikken, hvorfor det kan konstateres at respondenterne er faldet i denne fagekspert forudsete 

faldgrube. 
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I planlægningsfasen blev det understreget af fageksperterne, at de forventede, at der var højere 

inddragelse af stakeholders. Dette skaber også den største faldgrube, nemlig at man sikrer sin 

objektivitet og uafhængighed. Det ses i analysen, at de interne revisionsfunktioner alle har fokus 

på at inddrage stakeholders mere i planlægningsprocessen, men at man stadig anvender en 

risikobaseret tilgang til hvilke opgaver intern revision skal udføre. Dette sikrer i stor grad, at man 

stadig er objektiv og uafhængig i forhold til Agile Auditing. 

Derudover var det fageksperternes forventning, at revisionsplanen, herunder test- og arbejdsplan, 

bliver tilpasset løbende, i stedet for en årlig fastlåst plan. Det konstateres dog, at det er svært helt 

at droppe den årlige revisionsplan helt, hvor det ses at respondenterne på hver sin måde er gået 

fra at have en fast årlig plan som præsenteres, til at præsentere en årlig plan, som løbende vil 

ændres og tilpasses.  En respondent har faste risikoelementer som præsenteres på 

bestyrelsesniveau, hvilket bliver belyst detaljeret i analysen.  

Det kan yderligere konstateres, at respondenterne har fokus på at have de rigtige medarbejdere 

på deres teams. Dette har de for eksempel opnået ved at ansætte specialister og medarbejdere 

med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. 

  

Et element i udførelsesfasen som er essentiel for Agile Auditing er Sprints. Respondenterne har 

ikke haft mange erfaringer med korte Sprints, men nogle respondenter har ikke haft succes med 

det pga. det øgede administrative arbejde og på grund af den interne revisionsfunktions spredte 

lokationer. Det vurderes, at størrelsen på den interne revisions funktionen er afgørende for, hvor 

hurtigt det er muligt at implementere Sprints, og hvordan det fungerer. Hvis funktionen er lille kan 

det være nemt at implementere, men også blive ineffektiv pga. det administrative arbejde. Hvis 

funktionen er stor og endda fordelt på flere forskellige lokationer, kan det være svært at 

implementere. 

  

Fageksperternes forventninger var, at dokumentationsgraden ville blive mindre, samt at 

stakeholdere løbende skal involveres i processen. 

I forhold til dokumentationsgraden har respondenterne generelt ikke selv oplevet en mindre 

dokumentationsgrad, men at den indirekte bliver mindre, hvis man tester mindre pga. fokus på den 

risikobaserede revision. Dokumentationsgraden afhænger dog også af opgavetypen. Samtidig 

konstateres det også, at respondenterne har fokus på, at arbejdspapirer bliver korte og præcise 

samt følger metodikken. 

Der er altså her en mindre uoverensstemmelse mellem fageksperternes forventninger og 

respondenterne. Dog vurderes det, at fageksperternes faldgruber i forhold til den rigtige tankegang 

og mindset ville kunne være en del af forklaringen, da respondenterne skal gå fra at dokumentere 
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på en måde man er vant til, til at begynde at dokumentere mindre, hvilket fageksperterne forudså 

kunne være svært. 

Det kunne dog konstateres, at inddragelsen af stakeholderne i udførelsesfasen er en naturlig del at 

respondenternes arbejde. Det kan konstateres at auditees præsenteres for observationer tidligt og 

der ligeledes afholdes der møder løbende, for at sikre, at der ikke opstår misforståelser. 

   

Når man kigger på rapporteringsfasen er fageksperterne og respondenterne enige om, hvilke 

anbefalinger og observationer der bliver rapporteret, samt at modtageren er uændret. 

I rapporteringsfasen er der også mere fokus på den løbende kommunikation med stakeholderne. 

Dette gør sig synligt ved, at man arbejder mere løsningsorienteret sammen med auditee, hvilket vil 

sige, at auditee er mere med til at definere og kommentere observationer og anbefalinger løbende. 

Der er enkelte respondenter, som ikke udarbejder anbefalinger, for at tydeliggøre, at ejerskabet 

ikke ligger hos den interne revisionsfunktion.  

Det ses at flere respondenter har tilpasset deres rapporteringsmodeller for at sikre sig mod 

misforståelser, og for at gøre stakeholderne opmærksomme på, hvad scope på den udførte 

revision har været, og hvad der ikke har været i scope. Dette var også en af faldgruberne som 

fageksperterne påpegede fordi, at der lettere kan opstå misforståelser om, hvad den interne 

revisor har revideret og med hvilken sikkerhed, når der anvendes den Agile Auditing. 

 

Afhandlingens analyse giver altså en dybdegående indsigt i, hvordan fageksperternes 

forventninger til implementeringen af Agile Auditing samt tilhørende faldgruber, samt hvordan 

respondenterne fra de danske interne revisionsfunktioner har implementeret Agile Auditing i 

praksis. Det bemærkes generelt, at der er forskel, hvordan man har implementeret tilgangen i 

praksis.  

 

Ud fra afhandlingens analyse, hvor erfaringer fra fageksperter og respondenter er sammenholdt, 

kan følgende anbefalinger og observationer sammenfattes i forbindelse med implementering af 

Agile Auditing i interne revisionsfunktioner:  

 

 I forbindelse med implementering, er det en vigtig faktor med opbakning fra resten af 

organisationen, specielt ledelsen og bestyrelsen. Dermed sikres, at der er tillid til den nye 

måde, den interne revisionsfunktion kommer til at arbejde på.  

 

 Det bør vurderes hvilke metodikker og tiltag der skal implementeres på arbejds- og 

organisationsstruktur niveau, for at støtte op om Agile Auditing. Herunder bør man altså 
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vurdere hvilke elementer af Agile Auditing der skaber værdi for virksomheden. 

 

 Det bør klargøres hvilke medarbejdere der kræves i den pågældende revisionsfunktion, for på 

denne måde at kunne arbejde mod, at medarbejderne kan tilegne sig de kompetencer. 

Samtidigt vurdere om ens revisionsteam kræver en anden sammensætning af medarbejdere, 

for at kunne agere trusted advisor og kunne udfordre. 

 

 I planlægningsfasen er det vigtigt at anvende sine stakeholders som inputkilde til 

risikoidentifikation, men stadig anvende en risikobaseret tilgang til udvælgelse af opgaver. 

 

 Man skal være villig til løbende at ændre i revisionsplanen, i takt med at man bliver klogere 

på området. 

 

 I udførelsesfasen bør man mindsetmæssigt forberede sig på, at dokumentationskravet ikke 

nødvendigvis skal være lige så omfattende, som det har været tidligere.  

 

  Auditees inddrages i forbindelse med udførelse, hvori de præsenteres for observationer, så 

de tidligt i processen kan tænke løsningsorienteret. Dette sikrer, at de føler ejerskab, 

samtidigt med at opfølgningen bliver blødere.  

 

 Ved den endelige rapportering, skal der indarbejdes en rapporteringsmodel, som er tilpasset 

auditees behov. Auditee skal kunne danne sig et hurtigt overblik over det udførte arbejde. 

 

 Det er vigtigt at få kommunikeret hvad der er inkluderet og ekskluderet i scope, og i 

forlængelse af dette, skabe et fællessprog for risici.   
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8. Perspektivering 

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i Agile Auditing, samt hvordan denne er implementeret i 

de interne revisionsfunktioner i Danmark, hos de udvalgte respondenter. Som beskrevet i 

afhandlingen, er der ikke sondret mellem om der er tale om en erklæringsopgave eller 

rådgivningsopgave. Analysen har været implementeringen af Agile Auditing overordnet.  

Derudover er der i afhandlingen ikke taget højde for, at der muligvis kan være forskelle ved 

implementering af den Agile Auditing, alt afhængigt af branchen organisationen opererer i.  

Ved udformning af afhandlingens problemformulering, har fokus dermed været rettet mod 

implementering af Agile Auditing som hele, hvorfor der er afgrænset fra at tage højde for de to 

ovennævnte forhold. De to forhold vil dog ligge til grund for perspektiveringen. 

 

Ved interview af respondenterne, er der ikke sondret mellem implementeringen på 

revisionsopgaver og implementering på rådgivningsopgaver. For afhandlingen kunne det have 

været relevant at have denne sondring med, hvor det kunne bidrage til at skabe en komparativ 

analyse i forbindelse med implementeringen hos respondenterne.  

Det kunne være relevant at analysere, om der reelt er forskelle i den måde man har implementeret 

Agile Auditing, alt afhængigt af om der er tale om en erklæringsopgave eller rådgivningsopgave. 

Hvilke forskelle der i så fald er, samt om den største ændring i revisionsprocessen er sket i 

forbindelse med erklærings- eller rådgivningsopgaver. 

 

I afhandlingen er der taget udgangspunkt i organisationer og respondenter i disse, som primært 

opererer i den finansielle sektor. Afhandlingen kan derfor bære præg af, hvordan Agile Auditing er 

implementeret i den finansielle sektor.  

I den finansielle sektor er der blandt andet flere regulative forhold, som en organisation skal tage 

højde for. Dette kan have en påvirkning i den måde organisationerne har implementeret Agile 

Auditing. Ved at inddrage flere organisationer fra andre sektorer og brancher, kunne det have 

bidraget til afhandlingen i den forstand, at man analyserede om der reelt var sektorspecifikke 

forhold, som bevirkede den måde hvorpå man har implementeret Agile Auditing. I så fald der var 

nogle forskelle i forbindelse med implementeringen, alt afhængigt af hvilken sektor 

organisationerne var i, fremhævede de forskellige sektorers implementering af Agile Auditing i 

deres interne revisionsfunktioner. 

 

 

I og med at den agile procestilgang er udviklet som en del af softwareudvikling branchens metodik, 

kunne en interessant vinkel i afhandlingen være, at analysere hvor stor påvirkning IT og teknologi 
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har haft i forbindelse med implementeringen af Agile Auditing.  

Generelt ses der en stor fokus på IT og teknologi i revisionsbranchen, hvor man i ekstern revision 

er begyndt at forankre dette i revisionsprocessen. 

Det kunne være interessant at kigge på om samme mønster gjorde sig gældende i forbindelse 

med intern revision. Særligt kunne fokus være rettet mod, hvilke IT og teknologiske præg der har 

været i forbindelse med implementering af den Agile Auditing i interne revisionsfunktioner, samt 

generelt hvilke IT og teknologisk baserede løsninger, der er implementeret.  
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Definitionsliste: 

Auditee: Den medarbejder/afdeling som bliver revideret 

Stakeholder: De medarbejdere i organisationen som er involveret i revisionen 

Erklæringsopgave: Assurance-opgave 

Rapporteringsfase: Fase med rapportering og kommunikation til stakeholder 
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