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Abstract 

During the last years the technology within the audit business has been developing at a fast pace. 

New audit processes and tool are being introduced. Therefore, this thesis sets out to examine which 

competencies the auditor of the future should have to remain competitive in its business.  

The analysis has been performed by an examination of what characterize the auditor of today by the 

means of a literature review. This showed how the auditor works today, and which tools the auditor 

use in its daily job. Hereafter the competencies of the future auditor is examined by a comparison of 

two mayor studies by FSR – danske revisorer and International Chartered Accountants of Scotland 

and 8 interviews of stakeholders with a great knowledge on the topic, all with an interest in the 

future of the auditor.  

The interviewees were of the opinion that audit teams in the future should comprise of more 

industry specialists and have IT auditors as an integrated part of the team. The literature showed 

that the audit tools are developing fast within process atomization and robotics as these 

technologies already have automized repetitive tasks. The interviewees agreed that these 

technologies are changing the competencies of the future auditor as the auditor shall have a more 

comprehensive technological understand on how to utilize these new tools. The literature and the 

interviewees agreed that the audit standards are not barriers but needs to be modernized to meet 

the digital agenda. Furthermore, the literature and the interviewees agreed that education of future 

auditors needs to include elements of technological tools to perform a digital audit. The two mayor 

studies agreed with the interviewees that the three most important competencies of the future 

auditor are soft skills, technological understanding and industry knowledge.  

The thesis presents five recommendations to the auditors, regulators and educational institutions, 

on how to secure the competencies of the future that were identified in the analysis. This is to 

ensure the auditors get on track with the future of digital audit, and to ensure that auditors can 

continue to deliver value to their customers.  
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1. Indledning 
Der er de seneste år opstået en skælsættende transformation på tværs af alle brancher i 

erhvervslivet. Denne transformation er drevet af den teknologiske udvikling, som har introduceret 

en lang række teknologier, som har til formål at forenkle hverdagen og automatisere hovedparten af 

de processer, som i dag varetages manuelt. Som i så mange andre brancher forventes den 

teknologiske udvikling ligeledes at være en væsentlig driver for digitalisering af revisionsbranchen i 

fremtiden.  

Det er i dag skelsættende for hovedparten af mellemstore og store virksomheder på tværs af 

brancher at investere i disse effektiviserende teknologiske løsninger for at fastholde og erobre 

markedsandele samt konkurrencefordele og nødvendigheden heraf forventes forøget i fremtiden 

(Due, Trærup, Hennelund & Christensen, 2018). Konkrete eksempler herpå er Amazons levering af 

varer med droner, real time optimering af online markedsføring ved analyse af webbrowserhistorik 

og automatiske ordrebestillinger, der nedbringer lagerbeholdninger til minimumsgrænser. 

Revisorlovens § 16 understreger, at revisor skal udføre opgaver i overensstemmelse med den 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Opfattelsen af hurtighed kan ændres i kraft af de 

effektiviseringsmuligheder, som teknologiske løsninger i dag og i fremtiden tilbyder. Emnet er 

herved yderst aktuelt. 

Digitaliseringen resulterer ligeledes i ny konkurrence på revisionsmarkedet. Indtrængere vinder frem 

på effektivisering og automatisering af dele af revisionsprocessen. Som eksempel på dette ses nye 

platforme som automatisk gennemfører revisionshandlinger, så ekstern revisor i sidste ende blot 

skal gennemgå disse handlinger før der kan påtegnes (Due et. Al, 2018). Revisors klassiske arbejder 

er dermed truet. 

I takt med, at teknologiske løsninger i alle brancher udbedres øges kompleksiteten heraf ligeledes. 

For at opnå optimal udnyttelse af disse mere komplekse teknologiske løsninger kræves, at de 

menneskelige ressourcer, der til daglig skal betjene disse, har matchende kompetencer.  

I kraft af denne evolution kan der herved i fremtiden opstå et øget behov for et generelt skifte i de 

kompetencer en moderne revisor skal besidde for at leve op til revisionskunders forventninger. 
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2. Problemfelt 

2.1. Problemstilling 
I kraft af den nævnte udvikling er det essentielt, at revisor følger med denne, og formår at holde sine 

kompetencer opdaterede med den seneste teknologi. Dette er essentielt fordi flere af de mindre 

komplekse opgaver i fremtiden vil blive overtaget af robotter, da disse kan udføre arbejdet hurtigere 

og lang mere omkostningseffektivt. Revisors opgaver vil derfor højst sandsynligt ændre sig til at være 

langt mere digitale, og langt mere komplekse rent teknisk, og det vil ses, at “Den digitale revisor 

bliver the new normal” (Due et. al., 2018). 

Revisor har derfor en hård opgave foran sig for at bevise sit værd, og vise kunderne, at revisor også i 

fremtiden kan bidrage med øget værdi. Lykkedes dette ikke kan den yderste konsekvens være at 

revisor i fremtiden vil blive overflødiggjort. Dette rejser dermed spørgsmålet, hvorledes revisor 

lykkes med at forblive relevant? Kan revisor nøjes med at opdatere sine kompetencer og ajourføre 

sig med den seneste teknologi, eller er revisor nødsaget til at kigge helt nye veje og udbyde nye 

former for revisionsydelser, og hvad skal revisorer have af kompetencer i fremtiden som konsekvens 

af dette? 

Relevansen af denne problemstilling tydeliggøres ved, at revisorernes brancheorganisation, FSR - 

danske revisorer, i disse dage har sat yderligere fokus på dette område ved at indlede en kampagne 

med overskriften “Revisorkompetencer 2025”. Her skriver FSRs administrerende direktør Charlotte 

Jepsen (2018) i et åbent brev til branchen, at FSR i årene frem vil have forøget fokus på at sikre, at 

revisor bliver ved med at være en relevant sparringspartner og rådgiver for kunderne. 

Det er derfor interessant at undersøge problemstillingerne herom for at afgøre hvilke kompetencer 

revisor i fremtiden skal besidde for at holde sig relevant, og hvad der kræves for fortsat at bidrage 

med øget værdi til kunderne.  

2.2. Problemformulering 

Ovenstående problemstilling har givet anledning til undren og interesse hvorfor denne søges 

undersøgt med udgangspunkt i følgende problemformulering;  

Hvad kendetegner den konkurrencedygtige revisor i dag, og hvilke kompetencer skal denne tilegne 

sig i fremtiden som følge af den digitale transformation? 

For at konkretisere besvarelsen af problemformuleringen er der udarbejdet følgende 

undersøgelsesspørgsmål; 

❖ Hvad kendetegner revisors kompetencer i dag? 

❖ Hvilken ny teknologi vil få indflydelse på revisors arbejde i fremtiden? 
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❖ Skal revisor i højere grad specialisere sig i fremtiden? 

❖ Hvor hurtigt vil revisionsbranchen udvikle sig i en mere digital retning? 

❖ Er lovgivningen og revisionsstandarderne til hinder for udviklingen af revisors kompetencer?  

❖ Vil revisors opgaver ændre sig, og er der dermed behov for, at revisors ydelser ændrer sig? 

❖ Er revisionsuddannelserne i dag kompatible med fremtidens kompetencekrav til revisor, 

eller er der behov for nytænkning heraf? 

2.3. Begrebsafklaring 

I det følgende afsnit forklares hvad der skal forstås med en række af afhandlingens mest centrale 

begreber, hvormed forståelsen af disse er afgørende for forståelsen af afhandlingen. 

Revisor: I afhandlingen omtales ofte revisor og revisorer, og med dette menes det primære hold af 

revisorer og revisionspartnere, som udfører og underskriver den enkelte revision. 

Kompetencer: Med dette begreb skal forstås de evner og færdigheder revisor har til rådighed for at 

udføre revisionsarbejdet. Disse kan være faglige såvel som sociale, og er en funktion af den 

uddannelse, praktiske erfaring og efteruddannelse den enkelte revisor har og får. 

Teknologiske værktøjer: Er den nye teknologi, som er og bliver introduceret i revisionbranchen, og vil 

blive behandlet i afsnit 5, men omfatter blandt andet Robotics, Artificial Inteligence, Big Data og 

Blockchain, men disse er ikke udtømmende. 

I dag og fremtiden: Vendingen anvendes hyppigt i denne afhandling i forbindelse med sondering 

mellem revisors kompetencer i dag og i fremtiden. Denne afhandling en skabt over en længere 

periode og data fra flere år er benyttet. I dag skal ikke anses som værende en specifik dag, men 

herimod årstallet 2019 som helhed. Fremtiden konkretiseres som værende fra 2019 og frem i tid, 

hvor der ses op til mellem 10 og 15 år ud i tiden.  

2.4. Afgrænsning 

I det følgende vil der foretages afgrænsning af afhandlingens indhold, for at sikre en konkret og 

specifik behandling af afhandlingens problemformulering. 

2.4.1. Indholdsmæssig afgrænsning 
Afhandlingen vil afgrænse sig til at behandle teknologiens indvirkning og revisors kompetencer i 

branchens største revisionsselskaber. Disse er kendetegnet som Big Four, og udgøres af PwC, EY, 

Deloitte og KPMG. Argumentationen for afgrænsningen ligger i, at Big Four er mere ressourcestærke 

og dermed påtager sig mindre finansiel risiko ved at investere i IT. Ligeledes er Big Four selskaberne 

under hård konkurrence med de øvrige Big Four selskaber og assisterer de største kunder med de 

største forventninger, hvilket betyder, at det at være first mover på teknologi er afgørende for at 
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vinde markedsandele. Alt i alt betyder dette, at der vil være anderledes krav til udviklingen af 

kompetencerne hos revisorer ansat i de mindre selskaber. I tråd med dette afgrænses afhandlingen 

til at omhandle Big Fours større revisionskunder, da det ligeledes vurderes, at disse vil være de 

første, som kan udnytte den nye teknologi, da de i forvejen har ERP-systemer og virksomheds-

setups, der er gearede til at drage fordel heraf. Samtidig vurderes det ligeledes, at der er behov for 

betydelige investeringer for at drage nytte af teknologien, hvorfor mindre revisionskunder 

formentlig vil være mere afventende med at implementere disse.  

Samtidig må det indskærpes, at ny teknologi, der påvirker revisors arbejdsprocesser, som 

eksempelvis Robotics, Artificial Inteligence, Big Data og Blockchain, overordnet vil blive behandlet 

under samme terminologi som værende nye teknologiske værktøjer. Afhandlingens formål ikke er at 

undersøge disse og eksempelvis vurdere sandsynligheden for implementering af disse, men i højere 

grad at undersøge hvad det kræves af revisor, og dennes kompetencer for at tøjle og udnytte 

synergierne af disse værktøjer for at sikre sin fremtidige relevans. Derfor vil teknologien blot 

beskrives i relation til revisors kompetencer. I forbindelse med eksempler på nye værktøjer vil der 

dog henvises til den enkelte teknologi for bedre at kunne forklare det omfang som kræves af revisor 

for at udnytte teknologien. Afhandlingen omhandler kun den rene revisionsopgave og afgrænser sig 

derfor fra non-audit services, da der er fokus på de kompetencer revisor skal have i en revision i 

fremtiden. 

2.4.2. Tidsmæssig afgræsning 
Problemformuleringen understreger, at afhandlingen ønsker at undersøge revisors kompetencer i 

fremtiden. Herved opstår et behov for at definere hvilken tidshorisont fremtiden repræsenterer for 

at muliggøre, at afhandlingen kan komme med konkrete forslag til fremtidige kompetencer. Her er 

det fundet i tråd med den digitale udvikling og de tidshorisonter, der er opstillet i rapporten Digital 

transformation (Due et. Al., 2018), at fremtiden i afhandlingen afgrænses til at være en tidshorisont 

på 10 til 15 år, da man jævnfør rapporten ikke vil se den gennemgribende digitalisering sætte ind 

med ét, men vil ske gradvist over en årrække. 

2.4.3. Geografisk afgrænsning 
Afhandlingen afgrænses til det danske marked og de forhold, som findes herunder, da der er andre 

krav til eksempelvis revisor i USA og måden hvorpå revisor uddanner sig der. Der vil dog inddrages 

information og rapporter, som vedrører andre markeder, hvor det er vurderet, at disse 

tilnærmelsesvis er lig Danmark, og dermed kan indgå i afhandlingens empiri. 
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3. Metode 

3.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 
Denne afhandlings formål er at undersøge kendetegnene ved revisor i dag, og hvilke krav den 

fremtidige digitalisering stiller til revisors kompetencer i fremtiden for fortsat at være relevant og 

konkurrencedygtig. Afhandlingen har derfor både et beskrivende og eksplorativt formål (Andersen, 

2013).  

Den første del af afhandlingen er beskrivende, eftersom den omhandler revisors i dag, uddannelse, 

og de nye teknologier, som gradvist introduceres i revisors dagligdag. Denne beskrivelse har til 

formål som indledning at give læseren et indblik i fundamentet for revision i dag, og hvilke 

kompetencer revisor har, for på den måde at tydeliggøre hvilke kompetencer der i fremtiden, i 

modsætning til i dag, vil være brug for. Den anden del af opgaven er derimod eksplorativ da den 

undersøger samt frembringer forslag og ideer til hvilke kompetencer revisor i fremtiden skal 

besidde, da dette er et område, der i forvejen er begrænset information om (Andersen, 2013). 

Ligesom afhandlingens formål kan have flere facetter, kan verden ligeledes anskues ud fra forskellige 

videnskabsteoretiske paradigmer, som på hver deres måde har opstillet en metode til at forklare 

sandheden, og hvordan denne skal findes. Det valgte paradigme i indeværende afhandling vil være 

det paradigme, som på bedst vis undersøger og besvarer afhandlingens problemformulering og 

dertilhørende undersøgelsesspørgsmål. 

Der tages udgangspunkt i paradigmet konstruktivisme da det er vurderet, at afhandlingen gennem 

dette paradigme bedst muligt kan svare på problemformuleringen. Dette er tilfældet eftersom der 

vil være tale om en subjektiv tilgang da svaret på hvilke krav, der er til revisors kompetencer i 

fremtiden i høj grad vil være subjektivt påvirket.  

Kendetegnet ved konstruktivismen er, at der findes flere virkeligheder og, at disse er lokalt 

forankret. Dette vil i afhandlingen komme til udtryk ved, at der ikke vil være et korrekt svar på hvad 

revisors kompetencer skal være i fremtiden, men i stedet vil det formentlig findes, at teorien og de 

interviewede personer har forskellige opfattelser af hvad, der vil være krævet af revisor i fremtiden. 

Dette vil ligeledes lede til en vis subjektivitet da forsker og genstandsfelt flyder sammen, da 

resultaterne vil være en effekt af sammenspillet mellem undersøger og de interviewede samt øvrig 

teori. Der vil altså være tale om en subjektiv fortolkning af de interviewedes svar og øvrige eksterne 

undersøgelser. Ligeledes afhænger de interviewedes svar også af de spørgsmål som interviewer 

opstiller (Guba, 1990). 

En negativ konsekvens heraf er dermed, at det som konkluderet i opgaven, ikke vil lede til et 

endegyldigt svar på hvad revisor skal have af kompetencer i fremtiden da dette blot vil være 
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forfatternes virkelighed, og andre vil ikke nødvendigvis være af den samme opfattelse. Der vil derfor 

også i afhandlingen produceres et afsnit hvor der kommes med anbefalinger til hvordan eksempelvis 

FSR og de største revisionshuse i fremtiden skal takle problemstillingen i forhold til at sikre, at deres 

medlemmer og ansatte altid er opdateret med de seneste kompetencer. Disse anbefalinger og 

svarene på hvilke kompetencer revisor skal besidde i fremtiden vil således være et resultat af den 

tilgang undersøgelsen hat gennem analyse og fortolkning af de forskellige respondenters svar.  

3.2. Overordnet teorivalg 
Denne afhandling har valgt at tage en induktiv tilgang, da det søges at konkludere noget generelt 

med udgangspunkt i empirien (Andersen, 2013). Dette kommer til udtryk ved, at opgaven søger at 

producere en generel konklusion om revisors fremtidige kompetencer ved at tage udgangspunkt i 

empirien, bestående af interviews og eksisterende viden på området. Det indledende empiriafsnit vil 

dog tendere til at være deduktivt da der ses på eksisterende empiri om revisors arbejde og dennes 

kompetencer i dag, samt hvilke tendenser, der ses i udviklingen af teknologi. 

Dette vil overvejende ske ved brug af kvalitative undersøgelsesmetoder, hvilket består af 

egenproducerede interviews, men også empiri indsamlet af eksterne undersøgere inden for samme 

område. Der gøres således ikke brug af kvantitative undersøgelsesmetoder, da dette er vurderet 

uhensigtsmæssigt i relation til problemformuleringen og opgavens eksplorative formål. En 

spørgeskemaundersøgelse ville eksempelvis begrænse deltagernes svar om revisors fremtidige 

kompetencer til de af forfatterne opstillede muligheder. Dette vil altså ikke muliggøre det 

eksplorative formål, som er at undersøge hvilke kompetencer revisor skal besidde, da undersøgerne 

ikke er bevidst herom i den indledende del af opgaven. 

Denne data kan deles op i primære og sekundære data. Den primære data vil udgøres af kvalitative 

interviews, som vil være delvist struktureret med udvalgte eksperter og interessenter (metoden 

herfor vil uddybes i afsnit om primær data senere i dette metodeafsnit). Den sekundære data, der 

benyttes vil være allerede eksisterende empiri i form af offentlige rapporter, lovgivning og 

standarder inden for revision, videnskabelige artikler og online kilder (Andersen, 2013). Da 

afhandlingen berører den teknologiske udvikling, som de seneste år er gået meget stærkt, 

bestræbes der efter at bruge den nyeste data, da meget allerede kan være forældet inden for dette 

område.  

3.3. Metodestruktur 
For at kunne identificere anbefalinger for tilegnelse og sammensætning af kompetencer i fremtiden 

er det afgørende at være bekendt med hvordan disse tilegnes og sammensættes i dag. Med henblik 
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på besvarelse af vores problemformulering redegøres herfor i afsnit 4 for kendetegnene ved revisor i 

dag. 

Dette gøres til at starte med ved at redegøre for revisors arbejdsmetoder inklusiv i hvor stor 

udstrækning revisor i dag arbejder med teknologiske revisionsværktøjer. Herefter redegøres for 

revisors uddannelse før ansættelse på cand.merc.aud og under ansættelse ved interne skoleforløb 

hos Big Four af forskellige varianter påvirket af, om revisor er statsautoriseret eller ej, samt 

revisoruddannelsen. Lovgivning samt standarder i form af ISQC 1, ISA 220, IES 1-8, Revisordirektivet 

og Revisorloven opstiller guides og sætter krav til hvilke kompetencer revisor skal besidde hvorved 

disse efterfølgende gennemgås.  

Efter at have fundet hvilke kompetencer revisor har i dag går afsnit 5 i dybden med den teknologiske 

udvikling ved at gennemgå de tre teknologiske generationer af softwarerobotter, som kommer til at 

påvirke revisors arbejdsmetoder i fremtiden. Afsnittet er relevant da det er med til at definere hvilke 

kompetencer revisor skal have i fremtiden og samtidig giver læser forståelse for hvor hastigt 

arbejdsmetoderne i branchen udvikler sig. 

Afsnit 6 følger med en undersøgelse af hvorledes internationale brancheorganisationer, i form af The 

Institute of Chartered Accountants of Scotland, danske brancheorganisationer, i form af FSR, samt 

konsulentbranchen i form af Gartner forudser revisors fremtidige kompetencer.  

En komparativ analyse mellem de kompetencer litteraturen angiver i afsnit 6 samt de kompetencer 

vores interviewpersoner vurderer vigtige i fremtiden er udfærdiget som afslutning på analysen i 

afsnit 8. Interviews er afhandlingens primære kilde, hvor der indgås i dialog med revisionsbranchens 

eksperter og interessenter om hvilke kompetencer revisor i fremtiden bør have. Interviewene 

omhandler udover teknologiske værktøjer og fremtiden generelt, emnerne uddannelse, lovgivning 

og standarder, som introduceret i afsnit 4, og om disse bør ændres. Komparativ analyse af 

interviewrespondenternes svar i slutningen af afsnit 8 danner grundlag for opstilling af anbefalinger 

til revisionsbranchen i afsnit 9. Herefter konkluderes der på problemformuleringen samt dennes 

undersøgelsesspørgsmål i afsnit 10, hvorefter afhandlingen afslutningsvist perspektiveres i afsnit 11. 
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3.4. Strukturmodel 
 

 

 

3.5. Primær data 
For at muliggøre et svar på den del af problemformulering, som vedrører revisors kompetencer i 

fremtiden, skal der indhentes primær data hvilket som nævnt vil ske ved interviews af eksperter og 

interessenter. Disse skal tilføre et svar på hvad revisors kompetencer blandt andet skal indebære i 

fremtiden, og danne grundlag for en komparativ analyse. 

Den primære kvalitative data vil som nævnt udgøres af interviews, som vil blive afholdt efter den 

delvist strukturerede metode. Dette betyder, at der på forhånd er udarbejdet en række 

interviewguides, som danner grundlag for interviewet. Dette er struktureret således, at der er 
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mulighed for at afvige fra de planlagte spørgsmål, og spørge yderligere ind til interessante 

udmeldinger og svar fra den interviewede (Andersen, 2013).  

Denne metode er valgt som følge af opgavens eksplorative formål da det forventes, at de 

interviewede har stærke meninger og holdninger til afhandlingens problemstilling. Lukkede 

spørgsmål ville modsætningsvis begrænse udbyttet af interviewene da spørgsmålene ville være 

begrænset af undersøgerne, og ikke drage fordel af de interviewedes store viden og holdninger. 

Dette er ligeledes essentielt for at komme med anbefalinger og kunne konkludere hvilke 

kompetencer revisor bør besidde i fremtiden. Samtidig giver dette mulighed for, at der kan åbnes op 

for nye områder af problemstillingen, som undersøgerne ikke i forvejen havde kendskab til, og man i 

den forbindelse kan forbedre interviewguiden og dermed udbyttet af efterfølgende interviews. 

Der er udarbejdet fem forskellige interviewguides, da det er valgt at interviewe eksperter og 

interessenter, som vi har valgt at dele ind i tre overordnede kategorier. Samtidig kommer de med 

forskellig viden, hvorfor Interviewguidesne afviger fra hinanden for at drage fordel af dette. Dog går 

nogle spørgsmål igen, da de er centrale for problemstillingen, og for at finde ud af hvorvidt 

forskellige grupper ser på hvad revisors kompetencer skal være i fremtiden. Forskelligheden i de fem 

interviewguides er valgt for at kunne afdække de forskellige interessenters holdninger til fremtidens 

revisor, men også lige netop hvad de gør som interessenter for at sikre udviklingen heraf. 

Disse tre kategorier, som indtil nu er omtalt som eksperter og interessenter udgøres af følgende 

kategorier af individer; 

• Revisorer  

• CFO’er og revisionsudvalgsmedlemmer (Kunder) 

• FSR & Uddannelse (Uddannelse og efteruddannelse) 

Denne opdeling er valgt for at sikre, at alle parter i og omkring revision og uddannelse samt 

efteruddannelse af revisorer tages i betragtning. Disse kan nemlig være med til at bidrage med 

forskellige synsvinkler da alle har forskellige interesser i udviklingen og det må forventes, at 

kunderne har nogle forventninger til hvad de ønsker af revisor i fremtiden. Dette vil bidrage til 

interessante komplikationer i forhold til hvad kunderne ønsker sammenholdt med hvad 

uddannelsesinstitutionerne forbereder de nye revisorer på og om der er overensstemmelse med 

hvad kunderne forventer af revisor og hvad revisor selv ser som fremtiden. Grunden til, at der er 

udarbejdet fem interviewguides og ikke tre i forlængelse af kategorierne skyldes, at to af 

respondenterne kan indeholdes i to af kategorierne. Her er der tale om Peter Gath, som både er 
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bestyrelsesformand i FSR og partner i EY, og Margrethe Bergkvist, som er associate partner i EY og 

ansvarlig for intern uddannelse i EY. Der søges derfor at trække på deres specialiserede viden. 

Det vurderes samtidig, at de interviewedes kompetencer og integritet er tilstrækkeligt stærke til at 

deres udtalelser og tanker om fremtiden kan tages i betragtning og benyttes i indeværende 

afhandling. Dette vurderes på baggrund af deres erfaring og titler, som for revisorerne primært 

gælder, at de er partnere i et af de fire store revisionshuse, kunderne er CFO’er eller 

revisionsudvalgsmedlemmer i store internationale og anerkendte virksomheder. FSR & Uddannelse 

er repræsenteret af både formanden for FSR og studielederen for cand.merc.aud.-studiet på 

Copenhagen Business School.  

Informationsbehovet i denne afhandling vurderes dermed at være afdækket af disse interviews og 

den øvrige sekundære data som er indhentet. Resultaterne af de valgte metoder vurderes på bedst 

mulig vis at kunne afdække problemstillingen og endeligt komme frem til en konklusion på hvad 

revisors kompetencer skal være i fremtiden for fortsat at være konkurrencedygtig. Dette skyldes, at 

informationen kan bruges til at udarbejde en komparativ analyse, som spiller den indhentede empiri 

op imod svarende fra de interviewede og de interviewede imellem. Samtidig spiller metoden også 

sammen med den valgte videnskabsteoretiske tilgang, da der fortolkes på svarene fra det enkelte 

interview, da der som nævnt tidligere ikke er en enkelt virkelighed men, at hver interviewperson er 

forankret i deres egen virkelighed, og det dermed er op til undersøgerne på bedst mulig vis at 

fortolke svarene.  

3.6. Kildekritik 

Afhandlingens teoriafsnit, er som nævnt skrevet på baggrund af sekundære kilder. Dette afsnit har til 

formål at kritisere disse kilders relevans.  

Afhandlingen har geografisk afgrænset sig til at omhandle revisionsbranchen i Danmark. Den 

benyttede sekundære data er primært produceret af videnscentre i andre vestlige lande og er 

dermed dannet med udgangspunkt i andre revisionsmarkeder, som ikke er påvirket af den eksakte 

kultur, som eksisterer i Danmark. For eksempel anvendes The Institute of Chartered Accountants of 

Scotland (ICAS)s ekstensive undersøgelser samt konsulenthuset Gartner i London til at beskrive den 

videnskabelige del af revisors fremtidige kompetencer. Danmark, England og Skotland anses som 

værende væsentligt sammenlignelige i relation til uddannelseskultur og markedsforhold, ligeledes er 

Big Four styret af globale retningslinjer, som minimerer forskellene på revisionsvirksomhederne på 

tværs af lande. Vi anser herved alle anvendte udenlandske kilder som værende valide grundlag for 

skabelse af en konkret og realistisk konklusion vedrørende Danmark. 
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Nogle af de kilder, der anvendes til at beskrive kendetegnene ved revisor i dag samt anvendelse af 

teknologi i revisionsbranchen i dag er skabt i og omkring 2019. Visse af disse er dog fra årene før 

2019. Herved anvendes i visse tilfælde sekundære data, som er to-tre år gamle til at beskrive 

nutiden i 2019, dog har vi gennem produktionen af hele afhandlingen, som tidligere nævnt, 

bestræbt os på at anvende de nyeste kilder.   

4. Kendetegnene ved revisors i dag 

For at kunne forstå hvordan revisors kompetencer udvikler sig og hvordan revisors kompetencer 

bliver i fremtiden er det nødvendigt at forstå hvordan hvad der kendetegner revisor i dag og hvilke 

kompetencer vedkommende har. I takt med, at revisors rolle og arbejdsmetoder udvikler sig, kræves 

i takt hermed andre kompetencer af revisor. Hvad der kendetegner revisor i dag beskrives ud fra 

fastlagte parametre, som forfatterne af denne afhandling har udvalgt ved overvejelse af hvad, der 

bedst beskriver hvilke kompetencer revisor skal have i dag samt hvordan revisor tilegner sig disse 

kompetencer.  

Omtalte parametre omfatter: 

→ Revisors brug af teknologi i dag 

→ Sammensætning af revisionsteams i dag 

→ Revisors uddannelse 

→ Lovgivning og standarder om revisors kompetencer 

 

Revisors arbejdsmetoder determinerer hvilke kompetencer revisor skal have for at kunne udføre sit 

arbejde effektivt og ikke omvendt. Herved skal revisors kompetencer udvikle sig kontinuerligt med 

udviklingen i revisors arbejdsmetoder, hvorved det er relevant at undersøge hvorledes revisors 

arbejdsmetoder er i dag og hvorledes de vil være i fremtiden. Dette afsnit fokuserer på hvad der 

kendetegner revisor i dag og afsnit 6 fokuserer på hvilke kompetencer litteraturen forudsiger, at 

fremtidens revisor skal besidde. 

4.1. Revisors brug af teknologi i dag 

De værktøjer revisor anvender i dag går i de videnskabelige artikler på området under betegnelsen 

CAAT, som står for Computer-Assisted Audit Tools. Braun og Davis (2003) definerer CAAT som “any 

use of technology to assist in the completion of an audit”. Eksempler på CAATs er direkte i 

forbindelse med revisionsarbejdet, dokumentationsprogrammer, dataanalyseværktøjer og 

stikprøveudvælgelsesprogrammer og indirekte i forbindelse med backoffice, online globale 

revisionsmetodologier, faktureringssystemer og ressourceplanlægningssystemer. Som 
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underbetegnelse til CAAT findes forkortelsen GAS, som står for Generalized Audit Software. 

International Federation of Accountants (IFAC) definerer GAS som computerprogrammer, der 

hjælper revisor med at få adgang til kunders datafiler, at udvinde relevante data og at udføre visse 

revisionsfunktioner som udregninger og benchmarking (IFAC, 2003). Nedenfor er visualiseret 

forskellen og sammenhængen mellem CAAT og GAS.  

 

Kilde: Widuri, 2014, s. 4 

Litteraturen beskriver, at GAS er de mest normale CAATs brugt af eksterne revisorer (Pedrosa, Costa 

& Laureano, 2015 s. 2). I tidligere research inkluderer GAS kommercielle softwarepakker som 

Microsoft Excel, ACL og IDEA til brug ved databaseforespørgsler, dataanalyser og 

stikprøveudvælgelser. Microsoft Excel er standardprogrammet til finansielle analyser og der er bevis 

for, at Excel næsten har dobbelt så mange brugere end deres ovenfor nævnte konkurrenter samt, at 

Excel anvendes af alle de revisionsvirksomheder som Pedrosas undersøgelse inddrog (Pedrosa et. al., 

2015, s. 2.). ACL er mange gange blevet kåret som verdensleder indenfor dataanalyse og 

dataudvinding, dog har 57,3% af revisorer i portugisiske Big Four revisionshusene aldrig brugt 

programmet. Big Four revisionshusene har udviklet deres egne alternativer til mere avancerede 

analyseværktøjer som ACL og IDEA, hvilket er den primære grund til, at respondenterne i 

undersøgelsen konkluderede, at disse specifikke programmer stort set ikke anvendes. Anvendelse af 

CAATs er ikke en del af revisors kernekompetencer da programmerne er relativt nye, dog anvendes 

CAATs i dag ikke i så omfattende grad som de burde.  

Brugen af GAS er i dag langt højere end brugen af avancerede værktøjer, som kræver en stærkt 

profil i statistics og robotics, og brugen af avancerede værktøjer er ikke udnyttet i høj nok grad 

(Pedrosa et. al., 2015, s. 2). Denne påstand bakkes ligeledes op af Jordan, L. D., Bierstaker, J. L., 

Janvrin, D. J. & Jenkins, G. J., (2018). 
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Pedrosa et. al. (2015) undersøgte hvilke CAATs, der anvendes blandt statsautoriserede revisorer i 

Portugal, hvor ofte disse anvendes samt på hvilke revisionshandlinger (Pedrosa et. al., 2015). 

Definitionen af revisors handlinger blev udfærdiget efter de internationale revisionsstandarder (ISA). 

Data blev indsamlet ved brug af en online undersøgelse, som inkluderede kvantitative spørgsmål om 

den statsautoriserede revisors brug af IT på revisionshandlinger. 887 invitationer blev sendt hvilket 

resulterede i 110 valide svar svarende til en svarprocent på 12,4%. 85,5% af respondenterne var 

revisionspartnere og gennemsnitserfaringen i branchen var 16,7 år. Nedenfor er undersøgelsens 

resultat præsenteret. 

 

Kilde: Pedrosa et. al., 2015, s. 4 

Halvdelen af respondenterne brugte mindst 3 CAATs i dagligdagen. Gennemsnittet var 3,64. Det 

mest relevante værktøj var Excel som blev nævnt af 45,5% af respondenterne. 41,8% svarede, at 

Excel var det andet mest benyttede værktøj og 98,2% af respondenterne svarede, at Excel er et af de 

tre vigtigste værktøjer i en statsautoriseret revisors daglige arbejde (Pedrosa et. al., 2015, s. 4). Dette 

afspejles i ovenfor præsenterede tabel, der konkluderer, at Excel klart er den CAAT, der anvendes i 

højst grad da 87,3% af respondenterne anvendte Excel flere gange om dagen. Andet mest anvendte 

CAAT med 82,7% var “office productivity tools”, som indbefatter fakturering og tidsplanlægning. 

Disse teknologier er typisk af simpel karakter og kræver ikke avancerede teknologiske kompetencer. 

På tredjepladsen over mest anvendte CAATs kom “CAATs adjusted to companies” da 50,0% af 

respondenterne anvendte dette flere gange om dagen. CAATs adjusted to companies er 

revisionsprogrammer, som det pågældende Big Four revisionsselskab selv har udviklet. Dette kan 

inkludere værktøjer til dataanalyse og benchmarking samt online revisionsmetodologi, som guider 

revisoren igennem revisionsprocessen. Internt oparbejdede computerprogrammer kan kræve både 

simple men også avancerede IT-kompetencer. Det forventes, at disse programmer vil blive mere 

avancerede med tiden. Working Papers var den fjerde mest benyttede revisionsteknologi, da 25,5% 

af respondenterne brugte dette flere gange hver dag. Working Papers er de dokumenter, der 

indeholder størstedelen af revisionsdokumentationen indeholdende planlægning og memoer om 
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revision af regnskabsposter og udføres typisk i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint. ACD 

Auditor og DRAI er nationalt anvendte revisionsdokumentationsprogrammer i Portugal tilsvarende 

Caseware, som i Danmark drives af FSR, og er dermed ikke relevant for denne afhandling.  

Overordnet konkluderede undersøgelsen, at alle revisionshandlinger til en vis grad er påvirket af 

anvendelsen af CAATs, men at anvendelsen af CAATs varierede mellem forskellige typer af 

revisionshandlinger. Denne variation af hvor ofte der blev anvendt CAATs på den enkelte 

revisionshandling, blev målt på en skala fra 1-9, hvor 1 var mindst hyppigt og 9 var mest hyppigt. 

Resultatet heraf blev, at revisionshandlingen “Identify possible fraud using Benford’s Law” krævede 

mindst brug af CAAT (4,4) og at revisionshandlingerne “Identify unusual or unexpected relationships 

or transactions”, “Determine the materiality level”, “Obtain sufficient appropriate audit evidence 

regarding the assessed risks of material misstatement, through designing and implementing 

appropriate responses to risks” og “Perform substantive analytical procedures to identify unusual or 

unexpected revenue transactions” krævede større behov for CAAT (6,1) (Pedrosa et. al., 2015, s. 4).  

Lige som Pedrosa et. al. undersøgte hyppighed af revisionsteknologi brugt på specifikke 

revisionshandlinger undersøgte Jordan, L. D., Bierstaker, J. L., Janvrin, D. J. & Jenkins, G. J., (2018) 

hvilke revisionsprocesser, der i 2014 krævede det største brug af CAATs.  

Data blev samlet ved brug af online survey med svar fra 111 revisorer på tværs af alle de hierarkiske 

niveauer i revisionsvirksomheder fra i alt 7 delstater i USA (Jordan et. al., 2018, s. 6). 75,7% af 

respondenterne var i aldersgruppen 25-40 år, hvorved undersøgelsens svar primært gengiver 

holdninger fra de revisorer, der er ansat i de hierarkiske niveauer, der til hverdag udfører og 

reviewer revisionen. Revisionsprocesserne blev opdelt i fire hovedgrupper: 1) Client Acceptance and 

Audit Planning, 2) Audit Testing, 3) Audit Completion and Report Writing og 4) 

Administrative/Practice Management med hver fem til otte underliggende processer. Undersøgelsen 

inkluderede et tidsmæssigt perspektiv således, at den selv samme undersøgelse blev udfærdiget i 

2004. Herved blev resultaterne af de to undersøgelser sammenlignet og en udvikling i både den 

konkrete brug af CAATs i de specifikke revisionsprocesser kunne kortlægges, men også i revisorernes 

opfattelse af vigtigheden af brug af CAATs på de specifikke revisionsprocesser kunne kortlægges. 

Undersøgelsens hovedpointe var, at både den faktiske brug af CAATs, men også revisorernes 

opfattelse af vigtigheden af brug af CAATs, var markant forøget på samtlige revisionsprocesser 

(Jordan et. al., 2018, s. 10-11). De revisionsprocesser, der involverede hyppigst brug af CAATs var 

dokumentation af interne kontroller, stikprøveudvælgelse, risikofastsættelse, 

besvigelsesundersøgelser og analytiske handlinger/finansielle nøgletalsberegninger. Ved 

sammenligning af resultaterne i 2004 med resultaterne i 2014 var den største stigning i brugen af 
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CAATs sket på revisionshandlingerne; 1) identifikation af besvigelser, 2) brug af ekspertsystemer og 

3) test af online transaktioner (Jordan et. al., 2018, s. 15).  

Siden undersøgelsen blev udført i 2004 er nye revisionsprocesser opfundet i kraft af digitaliseringen, 

hvorved disse processer ikke fremgik i denne første undersøgelse. Disse nye revisionsprocesser 

omfatter 1) Dokumentation af interne kontroller, 2) Software til research af revisionstandarder, 3) 

Dashboards/interaktiv datavisualisering og 4) Dataanalyse. Selvom disse fire revisionsprocesser er 

nye siden 2004 viste undersøgelsen, at disse er nogle af de processer, som hyppigst anvendes og 

revisorerne opfattede disse som nogle af de vigtigste (Jordan et. al., 2018, s. 15). 

Det kan herved konkluderes, at brugen af CAATs, samt revisors opfattelse af hvor meget disse skal 

anvendes i revisionen, har udviklet sig markant på samtlige af en revisions opgaver over de sidste 15 

år inklusiv perioden 2004 til 2014. CAATs anvendes i dag i udbredt grad. De hyppigst anvendte 

værktøjer er stadig Excel og internt oparbejdede programmer dog begynder avancerede 

revisionsprogrammer at blive anvendt og nye revisionsprocesser som dataanalyse og visualisering af 

data er blevet skabt af den teknologiske udvikling. Revisionsværktøjer som anvendes i dag er altså 

grundlæggende ikke avancerede, men i og med, at der er opstået nye revisionsprocesser som 

resultat af ny mere avancerede teknologi tyder det på, at der i fremtiden vil være flere avancerede 

CAATs. Spørgsmålet er om revisionsteamet har de fornødne kompetencer til at håndtere CAATs 

effektivt. For at få svar herpå bliver vi nødt til at undersøge hvorledes revisionsteams sammensættes 

i dag.   

4.2. Sammensætning af revisionsteams i dag 

En revision er udført af et revisionsteam, der karakteriseres ved en hierarkisk struktur. 

Revisionsteamet består som regel af en eller flere partnerere, senior manager/manager, senior, 

assistent og eventuelt med en specialist indenfor for eksempel skat (Muczyk, 1986). Antallet af 

personer på hver af disse hierarkiske niveauer afhænger af revisionens størrelse og kompleksitet 

(Muczyk, 1986), og navnet på de forskellige niveauer afhænger af revisionsfirma. Visualiseres 

antallet af anvendte timer på et revisionsengagement fordelt på de hierarkiske niveauer vil disse 

have tendens til at formes som en pyramide, hvor partnerne anvender færrest timer og 

assistenterne anvender flest timer (Che, L., Svanström, T., 2019). Anvendelse af teams forøger 

revisionens effektivitet da teammedlemmerne samler deres viden og erfaringer (Owhoso, 2002). 

Teamet har som fælles formål at levere revisionen effektivt og fordele revisionsopgavens handlinger 

ud på relevante teammedlemmer. Ved usikkerhed om en revisionsproces udførelse spørges en 

anden på teamet med de fornødne kompetencer til råds, hvorved teamets akkumulerede viden står 

til rådighed ved hver enkelt problemstilling.  
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Ikke alle revisioner kræver tilknytning af en intern specialist til revisionsteamet. Sådan en situation 

vil typisk opstå hvis der ikke er identificeret væsentlig risiko eller kompleksitet vedrørende 

skatteforhold, værdiansættelser eller IT-revision. Interne specialister er formelt set ikke en del af 

revisionsteamet og brug af specialister behøver ikke være ensbetydende med større 

revisionskvalitet. Brug af specialister i forbindelse med revisioner har på det seneste opnået større 

vigtighed (Hux, C. T.,2017). Dette afspejler sig i, at den amerikanske standardsætter PCAOB har 

gennemført en opdatering til deres standard AS1210: Using the Work of a Specialist, som træder i 

kraft i 2020 (PCAOB, 2019) 

Når revisionsteamet skal formes, udover revisionspartner, fyldes de resterende hierarkiske 

positioner ud baseret på de medarbejdere, som ikke allerede er booket på andre revisionsopgaver 

eller efter beslutningstagerens præferencer. Denne praktik for sammensætning af revisionsteams 

efter hvilke menneskelige ressourcer, der er til rådighed, og/eller hvem beslutningstageren bedst 

kan lide at arbejde sammen med observeres i alle revisionsvirksomheder (Udeh, 2015). 

Der er problemer associeret ved denne metode for teamsammensætning. For det første er 

revisionsteamets karriereinteresser måske ikke overvejet i stor nok grad. At gøre menneskelige 

ressourcer til en del af et revisionsteam uden at overveje karriereinteresser kan have en 

modarbejdende påvirkning på revisionens effektivitet grundet manglende motivation. For det andet 

kan opstå situationer hvor revisionsteamets kompetencer ikke stemmer til de af opgaven krævende 

kompetencer hvilket kan betyde, at der gives afkald på kvaliteten af revisionen og der herved reelt 

opnås mindre sikkerhed for revisionspåtegningen (Dereli et. al., 2007). Klientens kompleksitet er en 

nøglefaktor når der skal sammensættes revisionsteams, da kompleksitet typisk kræver mere 

kompetence og menneskelige ressourcer. For det tredje er nogle kunder økonomisk vigtigere end 

andre. Revisionshusene har interesse i at fastholde sine mest prestigefulde klienter for at vise 

potentielle tilsvarende prestigefulde revisionskunder, at revisionshuset har de fornødne 

kompetencer til at udføre en lignende revision. Især i udbudssituationer skaber det en fordel at 

kunne præsentere, at revisionshuset leverer ydelser til andre klienter af samme store økonomiske 

størrelse. Selvom alle klienter burde modtage optimal service fra deres revisor kan det i denne 

forbindelse være i revisionsvirksomhedens interesse at sikre, at de prestigefulde kunder får den 

bedste behandling, hvilket kan gå ud over de mindre prestigefulde kunder via revisionsteamets 

mindre optimale kompetencesammensætning (Hackenbrack and Hogan, 2005).  

At forme revisionsteams på baggrund af revisorernes specialiseringer og interesser forøger 

revisionens effektivitet via forøget engagement (Vera-Muñoz, 2006). Herudover forøges 

sandsynligheden for en mere effektiv revision når revisionsteamets medlemmer er specialiseret i 
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klientens branche (Owhoso, 2002). Herfor bør kompetencer, specialisering, interesser og erfaring i 

hvert hierarkisk niveau i alle processer af revisionen overvejes ved sammensætning af 

revisionsteams. Ligeledes, for at opnå optimal effektivitet, bør der være stor forskel på kompetencer 

på de forskellige hierarkiske niveauer på teamet (Owhoso, 2002). Hvis teamet ikke sammensættes 

på således vis vil den værdi, der bliver skabt i hvert led af revisionen, i bedste tilfælde kun være 

marginal. Det er ligeledes vigtigt at balancere revisionsteamets kontinuitet på bedst mulig vis 

således, at de samme teammedlemmer er på teamet år efter år. Dette er vigtigt da kontinuitet på et 

revisionsteam minimerer misforståelse af information, forbedrer teamets funktionalitet og forbedrer 

revisionens kvalitet og effektivitet. Sådan et team formes ved at inkludere overvejelser om, at vælge 

revisor med korrekt brancheerfaring, interesse for klienten og den proces i revisionen det enkelte 

teammedlem har ansvaret for, samt ved at kontinuitet i teammedlemmer og korrekt uddannelse før 

og under sit virke som revisor. Revisionsteams i dag er altså pyramideformede med flest assistenter 

og færre partnere. Visse, men få, revisionsteams gør brug af en interne specialister på siden af 

teamet.  

4.3. Revisors uddannelse 

4.3.1. Cand.merc.aud 

90% af revisorer er sourcet med cand.merc.aud. baggrund (Hansen, 11:43-11:53). I dette afsnit 

redegøres for cand.merc.aud., der er en specifik kandidatuddannelse med direkte fokus på at 

uddanne revisorer og er revisionsselskabernes primære rekrutteringsgrundlag. Akademisk arbejde 

med det formål at fremme revisors brug af CAATs kan ofte findes i litteraturen, men ses sjældent på 

kandidatstudierne. Dette demonstrerer den forskel, der er på hvad der undervises i på 

kandidatstudiet og hvilke CAAT-kompetencer, der reelt er behov for i revisionsvirksomhederne 

(Pedrosa, 2015 p.2). 

Ses bort fra erfaring som en del af uddannelse har alle revisorer som minimum enten gymnasial 

uddannelse fra typisk HHX eller STX, færdiggjort bacheloruddannelse eller tilsvarende HD fra 

erhvervsfokuserede universiteter eller færdiggjort kandidatuddannelse i form af cand.merc.aud. 

Revisorer bliver altså ansat fra tre forskellige uddannelsesbaggrunde. Underordnet hvilket 

uddannelsesniveau en ny trainee bliver ansat efter er det en del af dennes uddannelsesplan, som 

lægges af det arbejdsgivende revisionsselskab ved ansættelse, at denne skal fuldføre 

bacheloruddannelse/HD og cand.merc.aud som grundlag for med tiden, at kunne kvalificere sig til 

optagelse på SR-akademiet.   

 Uddannelsen udbydes i Danmark på fire universiteter: Copenhagen Business School, Syddansk 

Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. I denne afhandling tages udgangspunkt i 
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cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School. Alle fire studier har de samme fire fag på 

grunduddannelsen hvorved det forudsættes, at der ikke er væsentlig forskel på hvorledes de fire 

universiteter strukturerer uddannelsen. Uddannelsen bidrager til de studerendes kendskab til 

revisorhvervet og kvalificerer til udøvelse af revision samt controlling af private og offentlige 

virksomheder. Cand.merc.aud udgør den teoretiske del af uddannelsen til at blive statsautoriseret 

revisor. Det danske uddannelsessystem er specielt organiseret med henblik på uddannelse af 

revisorer, da der ikke er noget direkte alternativ til cand.merc.aud. i udlandet. Kandidatuddannelsen 

kan læses på fuldtid over to år eller på deltid over fire år og består af de traditionelle fag Revision, 

Regnskab, Erhvervsret og Skatteret og bliver på tredje semester suppleret af et bredt katalog af 

valgfag (CBS, Cand.merc.aud - revisorkandidat, 2018). Formålet med faget Revision er at udstyre den 

studerende med kompetencer til at kunne udføre en revision. Den studerende opnår egenskaber 

inden for revisionsmæssige begreber, principper og metoder, planlægning af revisionsopgaver, 

udførsel af revision samt diskussion af revisionsmæssige overvejelser ved udførsel af revision, 

standarder og lovgivning, hvilken type påtegning revisionen skal konkluderes i samt revisors ansvar 

og etik. Den studerende opnår i faget Revision den grundlæggende revisionsteori som er yderst 

nødvendig for at kunne udøve en funktion som revisor (CBS, Fagbeskrivelse, Revision 2, 2019). Ved 

stillingtagen til going concern samt vurdering af skøn er det yderligere essentielt, at revisor kan 

foretage værdiansættelser og være skeptisk.  

Formålet med faget Regnskab er at gøre den studerende i stand til at udføre regnskabsanalyser og 

værdiansættelser. Regnskab kvalificerer den studerende til at vurdere regnskabskvalitet af 

finansielle informationer, analysere virksomhedsstrategier, beregne budgetter som fundament til 

værdiansættelse af en virksomhed, analysere en virksomheds værdi, diskutere regnskabsbaserede 

bonusmodeller og forklare revisors rolle og problemstillinger i forbindelse med disse områder (CBS, 

Fagbeskrivelse, Regnskab 2, 2019). Dette leder videre til det første af de to juridiske fag som den 

studerende opnår kompetencer i på cand.merc.aud. Ifølge Selskabslovens § 147 skal revisor ved 

afgivelse af revisionserklæring tage stilling til hvorledes et kapitalselskab overholder Selskabsloven. 

Herved er det nødvendigt for den studerende at blive undervist i Selskabsloven, hvilket gøres i faget 

Erhvervsret. Formålet med Erhvervsret er at give den studerende en sådan viden om selskabsretten, 

så den studerende kan fungere som rådgiver for personer, der driver kapitalselskab. Identifikation af 

selskabsretlige problemstillinger, forslag til løsning på selskabsretlige problemstillinger, 

argumentation herfor samt forudsigelse af konkrete løsninger på selskabsretlige problemstillinger 

som de måtte forventes afgjort ved en domstol er de egenskaber faget har til formål at tilegne den 

studerende (CBS, Fagbeskrivelse, Erhvervsret 2, 2019). Den anden gren af juridiske kompetencer den 

studerende skal have kendskab til er Skatteret da revisor hyppigt leverer ydelser i form af opgørelse 
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af skat samt indberetning heraf til Skattestyrelsen. Formålet med faget Skatteret er at give den 

studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til 

beskatning. Skat er en væsentlig del af revisorhvervet hvorved Skatteret, der ligeledes indeholder 

læring om moms, er det fjerde af hovedfagene på cand.merc.aud. Indgående kendskab til 

skatteretten indebærer beregning, opkrævning og inddrivelse af skat og moms samt forståelse for 

skatterettens opbygning og sammensætning (CBS, Fagbeskrivelse, Skatteret, 2019). 

Cand.merc.auds fire hovedfag fag har dannet rammen om kandidatuddannelsens pensum i 20-30 år 

(Due et. Al. 2018, s. 108). Herved kan sættes spørgsmålstegn ved hvorvidt sammensætningen af 

fagene på cand.merc.aud er up to date i den forstand, at de giver de studerende de nye teknologiske 

kompetencer, som der er opstået et behov for at besidde over denne lange periode uden væsentlige 

ændringer i pensum. 

I 2018 initierede FSR et samarbejde med de universiteter, der udbyder uddannelsen til 

cand.merc.aud. med henblik på, at revisoruddannelsen har det fornødne fokus på udnyttelsen af 

teknologiens muligheder (FSR, Årsberetning 2018, 2018). FSR besøgte de fire danske universiteter 

der udbyder kandidatuddannelsen. Copenhagen Business School reagerede på henvendelsen som 

det eneste universitet i form af at udbyde modulet Audit data analytics og anden ny teknologi i 

revision i efteråret 2018. Det var ikke uden modstand at tilføje modulet og FSR og udvalgte af 

organisationens medlemmer endte med at finansiere modulet (FSR, Årsberetning 2018, 2018). Der 

var udbudt 100 pladser på faget dog valgte kun 43 studerende faget (CBS, Dataanalyse i revision, 

u.d.). Herved har Copenhagen Business School og FSR en fælles opgave med at få flere studerende til 

at vælge dette nye valgfag og der kan rejses spørgsmål ved om faget bør integreres som en del af det 

obligatorisk revisionsfag på cand.merc.aud. Audit data analytics og anden ny teknologi i revisions 

formål er at give deltagerne en grundig forståelse af anvendelsen af dataanalyse på forskellige 

stadier i revisionsprocessen. Den studerende lærer at redegøre for hvorledes store mængder af data 

kan analyseres i revisionsmæssig sammenhæng, udtrækning og klargøring af data til revisionsbrug 

samt, at forklare og vurdere brugen af realtidsrevision, som forventes at udgøre en større del af 

revisionsprocessen i fremtiden på de største revisionskunder (Due et. al., 2018).  

Det kan altså opsamlet, at uddannelsen har stort set indeholdt de samme obligatoriske fag i 20-30 

år. For første gang i 2018 blev der udbudt et moderne fag i form af Audit data analytics og anden ny 

teknologi i revision på et enkelt af landets fire universiteter, som udbyder uddannelsen. 

Universiteterne gør dermed ikke meget for at modernisere uddannelsen, som er den teoretiske del 

af adgangskravet til revisoreksamen. Folketinget vedtog den 19. december 2016 Lov om 

begrænsning af dobbeltuddannelse, der implicerer, at hvis en studerende allerede har afsluttet en 
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videregående uddannelse, kan denne som udgangspunkt ikke tage en ny uddannelse på samme eller 

lavere niveau, før der er gået seks år (UFM, 2018). Cand.merc.aud.-studiet har dog fået dispensation 

herfra, hvilket giver den studerende med en færdig cand.merc.aud. uddannelse mulighed for at tage 

en anden kandidatuddannelse derefter, hvilket kan tiltrække flere studenter grundet fleksibiliteten. 

Efter endt kandidatuddannelse er næste skridt på uddannelsesvejen revisoreksamen, der fuldføres 

efter SR-akademiet. 

4.3.2. Revisoreksamen 

For at opnå forståelse for hvad der kendetegner revisor i dag er det essentielt at forstå hvorledes SR-

akademiet er sammensat. På SR-akademiet opnår revisor kompetencer, der beretter denne til at 

blive statsautoriseret revisor. 

Revisor kvalificerer væsentligst blandt øvrige krav med færdiggjort cand.merc.aud. samt ved tre års 

praktisk erfaring i revisionsvirksomhed efter kandidatens 18. fyldte år til at lade sig indstille til 

revisoreksamen, der giver ret til at benytte betegnelsen statsautoriseret revisor jf. Revisorlovens §3. 

Inden revisor går til revisoreksamen følger revisor et undervisningsforløb på SR-akademiet, der er 

bygget op om en model, der tager afsæt i følgende definition af undervisningens forløb: 

→ Kompetenceniveau A: Hvad kan/skal kandidaten tilegne sig af viden, holdninger og 

kompetencer i løbet af selve undervisningen 

→ Kompetenceniveau B: Hvad skal kandidaten have af kompetencer, holdninger og viden ved 

slutningen af undervisningen 

Revisoren tilegner sig herved kompetencer, der ligger udover hvad der læres teoretisk på 

cand.merc.aud. Eksamen, både skriftlig og mundtlig, er opbygget således, at alle de revisorer, der går 

til revisoreksamen, skal kunne besvare opgaver vedrørende alle brancher, erklæringer og 

arbejdsopgaver. Forløbet er herved ikke begrænset til revisorens eget fagområde, som for eksempel 

finansielle virksomheder, offentlige virksomheder eller ejendomsselskaber. Dette betyder, at det af 

SR-akademiet kræves, at revisor opnår kompetencer, som ikke nødvendigvis er brugbare for 

revisorens daglige kundearbejde. Herved kan det diskuteres, om der bør være en sammenhæng i 

hvilke emner revisoren arbejder med til dagligt og hvilke emner revisoren skal eksamineres i. Dette 

behandles i afsnit 8.  

Det er de traditionelle revisions- og regnskabsstandarder, der eksamineres i ved revisoreksamen. 

Anvendelse af nutidige og fremtidige teknologiske revisionsværktøjer indgår ikke i læringsmålene. 

Herved opnår revisoren ikke yderligere kompetencer indenfor udnyttelse af nye teknologiske 

revisionsløsninger. Uddannelse i udnyttelse af teknologiske løsninger for revisorer i de højere 



   
 

Side 24 af 117 
 

hierarkiske niveauer, fra manager og op, foretages typisk gennem intern efteruddannelse som 

revisionshusene selv forestår.  

4.3.3. Intern uddannelse inklusiv efteruddannelse 

En revisor vil være under efteruddannelse fra starten af dennes virke i en Big Four 

revisionsvirksomhed og til den dag denne stopper sit virke i denne. Efteruddannelse udgør herved en 

betydelig og kontinuerlig forbedring af revisors kompetencer og det er derfor relevant at undersøge 

hvad der i dag efteruddannes i. Efteruddannelse anses i afhandlingen både som værende intern 

uddannelse i revisionshusene samt den påkrævede vedligeholdelse af statsautoriserede revisors 

kompetencer jf. Revisorlovens §4. 

4.3.3.1. Internt grundlæggende skoleforløb   

Big Fours kultur, som opfordrer til undervisning af revisionsteams, vil influere udviklingen af 

kompetencer, hvilket til sidste vil styrke revisionsteamets effektivitet (Vera-Muñoz, 2006). 

Alle revisorer i Big Four er underlagt obligatoriske undervisningsforløb. Disse udvikler sig i 

sværhedsgrad afhængig af anciennitet og erfaring. Formålet med undervisningsforløbene er at 

videreudvikle de ansattes kompetencer indenfor både faglige og personlige områder. Medarbejdere 

anses af revisionshusene som disses vigtigste aktiver hvorved disse, af konkurrencemæssige samt 

indtjeningsmæssige årsager, behøver udvikling (Udeh, 2015). Personlige kompetencer er en vigtig 

faktor i at fastholde og vinde nye revisionsklienter. Intern uddannelse relaterer sig direkte til 

revisorens daglige arbejdsopgaver er derved aktuelt i sin natur. 

Under uddannelsesforløbet opbygger revisoren kompetencer indenfor revision, regnskab og skat 

samtidig med, at denne bliver trænet i kommunikation, samarbejde og planlægning. Der trænes 

herudover i revisionsvirksomhedens benyttede værktøjer til alle grene af revisorens dagligdag 

inkluderende planlægnings-, revisions- og analyseværktøjer. Udover disse undervisninger opstiller 

revisoren sammen med sin counselor mål til sin egen performance, som ved slutning af den aftalte 

periode bliver målt og benchmarked imod lignende revisorer med samme anciennitet. Dette anses 

som indirekte uddannelse, da det at leve op til disse mål vil tvinge revisoren til at udvikle sig 

igennem opnåelse af nye kompetencer og forbedring af eksisterende kompetencer. 

Undervisningen er opdelt i to hvor skæringspunktet er ved opnåelse af revisorautorisationen 

(Margrethe Bergkvist, 00:35-04:30). Frem til autorisationen lærer revisor om revision, skat og brug af 

interne værktøjer, som før nævnt. Når en revisor bliver forfremmet til stillingstitlen Senior, for EY 

medarbejderes vedkommende, bliver revisorerne for første gang introduceret for undervisning i 

brug af dataanalyse. Trainees skal typisk opnå to til fire års erfaring før de bliver udnævnt til senior, 
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hvorved de ikke bliver undervist i dataanalyse i disse første år. Dataanalyse udgør en stor del af 

undervisningsmaterialet for seniorer (Margrethe Bergkvist, 00:35-04:30). Seniorens rolle på 

revisionsteamet er at være den ledende revisor på revisionsopgaven med ansvaret for, at de yngste 

på revisionsteamet instrueres korrekt, at der er effektivitet i opgaveudførelse og, at indtjening 

sikres. Som forberedelse til revisoreksamen tilbyder Big Four undervisning internt tilsvarende SR-

akademiet. Ordningen inkluderer en mentor bestående af en partner, som kender revisoren, der 

indstilles til revisoreksamen samt dennes behov for opnåelse af viden indenfor relevante felter.  

4.3.3.2. Intern og ekstern efteruddannelse af statsautoriserede revisorer 

Efteruddannelse er relevant for statsautoriserede revisorer, der efter Revisorlovens §4 er påkrævet 

at vedligeholde sine kompetencer herved. ‘Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af 

godkendte revisorer’ udstedt af Erhvervsstyrelsen bestemmer, at godkendte revisorer skal 

efteruddanne sig 120 timer over en treårig periode jævnfør dennes §3 stk. 1. Heraf er det 

forudbestemt i bekendtgørelsen, at statsautoriserede revisorer skal efteruddanne sig 60 timer inden 

for tre overordnede fagområder: 1) Revision og erklæringsområdet, 2) Juridiske krav og standarder 

for udarbejdelse af årsregnskaber og konsolidere regnskaber og 3) Skatteret. De resterende 60 timer 

skal relatere sig til disse tre fagområder efter individuelt behov. Er revisor specialiseret inden for et 

af de tre fagområder skal denne bruge mindst 30 af de resterende 60 timer på efteruddannelse 

indenfor dette fagområde. Herved kan revisor bruge mellem 30 og 60 timer over en tre-årig periode 

på at opnå kompetencer igennem selvvalgte efteruddannelseskurser. Efteruddannelseskurserne 

tilbydes både af FSR og internt i Big Four.  

FSR udbyder efteruddannelseskurser i form af deres Ajour!-linje af overordnede kurser i Regnskab, 

Revision, Selskabsret og Skat & Moms samt mere detaljerede kurser i blandt andet stresshåndtering, 

friskoler og andelsboligforeninger. Der tilbydes herudover kurser med fokus på teknologi som 

Cybersikkerhed, Big Data samt Digital og forretningsmæssig transformation. Disse sidstnævnte og 

mere tekniske efteruddannelseskurser er relativt nye i udbud fra FSR hvilket understreger 

brancheorganisationens fokus på, at revisorer skal have de kompetencer, der er krævet af markedet 

nu men også i fremtiden som understreget i Due et. al. (2018). FSRs efteruddannelseskurser bidrager 

hermed med en bred vifte af kompetencer hvoraf mange dog er generelle. 

4.4. Lovgivning og standarder om revisors kompetencer 

Revision og revisors arbejde generelt er et område med meget lovgivning og mange 

revisionsstandarder, som foreskriver hvorledes revisor skal udføre sit arbejde, og med hvilket formål. 

Samtidig er statsautoriseret revisor en beskyttet titel, som kun kan opnås ved gennemførsel af 

revisoreksamen, som beskrevet i de foregående afsnit. Med denne beskyttede titel følger også en 
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lang række krav fra lovgivningens side i relation til hvad revisor skal kunne for at udføre sit erhverv 

tilfredsstillende.  

Denne regulering er nødvendig for, at revisor kan opretholde sin status som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, da man på denne måde strømliner kravene til revisor, så kunderne samtidig er 

sikre på, at de får hjælp af en kvalificeret revisor uanset hvilket Big Four revisionsselskab denne 

vælger. Reguleringen af revisor sker på flere plan, både internationalt på verdensplan, regionalt i 

Europa og sidst lokalt i Danmark. Lovgivningen er dermed kun gældende for den statsautoriserede 

revisor, men må samtidig forventes at agere retningslinje for øvrige medarbejdere på 

revisionsteamet, som ikke er autoriseret. 

På internationalt plan sker reguleringen overordnet af International Federation of Accountants 

(herefter IFAC). Denne organisation har til formål at udvikle og sikre indførsel og brug af 

standarderne. Selve udarbejdelsen sker dog i en række uafhængige organer under IFAC. Disse er der 

fire af hvis opgave er at udarbejde og vedtage internationale standarder for revisorer på henholdsvis 

etik-, det offentlige-, revisions -, og uddannelsesområderne (FSR, 2019). 

Herudover sker der også en regulering på europæisk plan, hvor EU i 2006 indførte det 8. direktiv, 

med det formål at harmonisere kravene til den lovpligtige revision (Revisordirektivet, 2006). Dette er 

senest i 2014 ændret med det formål at sikre revisors uafhængighed samt at skærpe krav til revision 

af virksomheder af interesse for offentligheden (Revisordirektivet, 2014). 

Sidst sker der som nævnt lovgivning på lokalt plan. Denne lovgivning kommer til udtryk ved 

Revisorloven, som regulerer revisors arbejde, og blandt andet omtaler en række kompetencer 

revisor skal opfylde. Den danske lovgivning er som så megen anden lovgivning påvirket af EU 

reglerne, dog har man valgt ikke at overimplementere EU reglerne til fordel for dansk erhvervsliv 

(Revisorloven, 2016).  

Afsnittet har til formål at skitsere hvilke lovgivninger og standarder, som påvirker revisor og dennes 

kompetencer, og på hvilken måde de forskellige typer af reguleringer påvirker. Samtidig afdækker 

gennemgangen også hvor meget og hvor konkret revisors kompetencer omtales i reguleringen. Der 

vil her i særdeleshed kigges på International Standards on Education fra internationalt plan, og den 

regionale og lokale omtale af kompetencer. 

4.4.1. International regulering af kompetencer 

Kigger man på det internationale plan er der flere steder hvor revisors kompetencer bliver nævnt. 

Kompetencer bliver både nævnt i de standarder, som revisor udfører sin revision ud fra, men 

eksempelvis også i ISQC 1, som omhandler kvalitetsstyringssystemer i revisionshusene. Yderligere 
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har IAESB, et uafhængigt organ under IFAC, udarbejdet otte standarder for uddannelse af revisorer, 

som afdækker de forskellige kompetencer revisor bør have på en række områder. 

4.4.1.1. Revisionsstandarder 

Ser man først på revisionsstandarderne så omtaler ISA 220 Kvalitetsstyring ved revision af 

regnskaber blandt andet en række forhold, som den opgaveansvarlige partner kan medtage i sin 

vurdering af om teamet har de fornødne kompetencer til at varetage opgaven. Dette skal han gøre 

eftersom standarden i afsnit 14 kræver, at den opgaveansvarlige partner sikrer sig, at opgaveteamet 

har de kompetencer og færdigheder, der er påkrævet for at udføre opgaven i overensstemmelse 

med ISA’erne og krav i den øvrige lovgivning (ISA 220, 2016, s. 8). 

Disse forhold fremgår af vejledningen til standarden i afsnit A11. Her oplister standarden seks 

forhold, som alle er karakteriseret ved ikke direkte at sige hvilke kompetencer teamet bør besidde, 

men i stedet områder hvorpå man bør besidde kompetence. Nedenfor fremstilles de seks forhold; 

• teamets forståelse af og praktiske erfaring med revisionsopgaver af lignende art og 

kompleksitet gennem passende oplæring og deltagelse 

• teamets forståelse af faglige standarder samt krav i gældende lov og øvrig regulering 

• teamets tekniske ekspertise, herunder ekspertise vedrørende relevant informations- 

teknologi og særlige regnskabs- eller revisionsområder 

• teamets kendskab til relevante brancher, hvori klienten har aktiviteter 

• teamets evne til at anvende faglige vurderinger 

• teamets forståelse af firmaets kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer. 

(ISA 220, 2016, s. 13) 

Det må derfor forstås som om det er op til den enkelte revisor at vurdere hvad der for den enkelte 

opgave er tilstrækkeligt for, at de ovenstående forhold kan opfyldes, hvilket må vurderes fornuftigt 

eftersom der kan være stor forskel på revisionsopgaver, som alle skal kunne indeholdes i 

standarden. Hvilke kompetencer revisor skal besidde ligger derfor implicit i disse forhold i relation til 

den enkelte opgave. Et andet sted standarderne nævner noget revisors kompetencer, eller rettere 

hvordan de kan udvikles og vedligeholdes, er i standarden om kvalitetsstyring i 

revisionsvirksomhederne – ISQC 1.  

Her omtales der i vejledningen en række metoder hvorpå revisionshuset kan sikre, at deres 

medarbejdere udvikler deres kompetencer, og dermed følger med udviklingen i branchen. Disse 

fremgår af afsnit A25 og består af følgende; 
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• faglig uddannelse 

• løbende faglig udvikling, herunder træning 

• joberfaring 

• vejledning fra mere erfarne medarbejdere, f.eks. andre medlemmer af opgaveteamet  

• uddannelse i uafhængighed for personale, hvortil der stilles krav om uafhængighed. 

(ISQC 1, 2014, s. 22) 

Igen siger standarden ikke noget direkte om revisors kompetencer, men blot hvordan revisors 

kompetencer på et meget højt niveau kan udvikle sig. Det ses også, at nogle af metoderne ligger i 

forlængelse af de forhold, som var beskrevet i ISA 220 ovenfor. For eksempel bør revisor have faglig 

uddannelse for, at udvikle sine kompetencer i relation til forståelse af faglige standarder samt krav i 

gældende lov og øvrig regulering. Ligesom Joberfaring er med til at revisor får en forståelse af og 

praktisk erfaring med revisionsopgaver af lignende art og kompleksitet gennem passende oplæring 

og deltagelse.  

For at understøtte denne udvikling står der i standardens afsnit A26, at effektive politikker og 

procedurer i revisionsvirksomheden er et vigtigt parameter for at sikre, at personalet udvikler og 

vedligeholder de færdigheder og kompetencer, der kræves (ISQC 1, 2014, s. 23). Det kommer for 

eksempel til udtryk hos EY ved, at medarbejderens udvikling fra start til partner følger en fast plan; 

... din karriere hos EY følger en klar og performance-baseret vej, der understøtter din udvikling. Du vil 

få en personlig counselor, som vil følge dig, tilbyde vejledning og yde støtte.” (EY, 2019).  

4.4.1.2. International Standards of Education 

Revisionsstandarderne var ikke konkrete i relation til revisors kompetencer, men derimod satte de 

rammerne for hvad der kræves af revisor, og lod det være op til fortolkning. De internationale 

standarder for uddannelse, der som nævnt tidligere er udarbejdet af IAESB, er derimod mere 

konkrete på dette område, hvorfor vi i dette afsnit kigger nærmere på indholdet af disse. 

Standarderne er udarbejdet til brug for medlemsorganisationerne af IFAC, som eksempelvis FSR, 

men også alle øvrige stakeholdere, som kunne have interesse i revisor og udviklingen af dennes 

kompetencer. Standarderne er dermed også blot principper, som er tænkt til at strømline revisors 

udvikling i medlemsorganisationerne. Standarderne er dermed ikke indført ved lov, og har ikke 

forrang for lokal og øvrig lovgivning (Austin, 2015). 

Der er som nævnt otte standarder hvoraf de første seks omhandler den indledende professionelle 

udvikling, og de sidste to omhandler den efterfølgende professionelle udvikling. 

• IES 1, Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs; 
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• IES 2, Initial Professional Development – Technical Competence 

• IES 3, Initial Professional Development – Professional Skills 

• IES 4, Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes 

• IES 5, Initial Professional Development – Practical Experience 

• IES 6, Initial Professional Development – Assessment of Professional Competence 

• IES 7, Continuing Professional Development 

• IES 8, Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial 

Statements 

(IAESB, 2015) 

Anskues indholdet af IES 1 (2013), så omtaler den ikke hvilke kompetencer revisor skal have, men i 

stedet hvilke krav, der skal være til revisoruddannelsen. Samtidig fremsætter den principper for 

hvordan kravene til revisoruddannelserne skal kommunikeres således, at de mulige revisorer har et 

ordentlig grundlag til at beslutte hvorvidt de vil indgå i professionen. I forhold til adgangskravene 

fastsætter standarden nogle brede rammer, som den enkelte medlemsorganisation skal benytte sig 

af. Adgangskravene skal dermed fastsættes således det kun er dem som formentlig vil fuldføre, som 

skal have adgang til uddannelse. Ligeledes skal kravene stilles således, at det er muligt at tilgå 

uddannelsen på flere måder, som eksempelvis i Danmark hvor man op mod kandidatstudiet enten 

kan have læst HD ved siden af revisorarbejdet, eller kan have læst bachelor på fuld tid. 

I de følgende fem standarder foreskrives hvilke tekniske kompetencer, faglige kompetencer, faglige 

værdier, etik og holdninger og praktisk erfaring en revisor skal opnå i den indledende fase af 

uddannelsen for at branchen opnår et passende fagligt kompetenceniveau, hvor den femte opstiller 

metoder til at vurdere om disse er opnået. Der vil blot nævnes nogle af disse, da standarderne 

foreskriver mange forskellige metoder for netop at opfylde målet om en standard til brug for 

medlemsorganisationerne. 

IES 2 (2014) omhandler som nævnt tekniske kompetencer og foreskriver de tekniske kompetencer 

som skal udvikles, og demonstreres i den indledende periode ved at opstille læringsmål for området 

inden for regnskab. Ser man på læringsmålene inden for revision skal revisoren kunne beskrive 

formålet med revision, og de forskellige stadier herunder. Samtidig skal revisor også være i stand til 

at anvende relevante standarder og lovgivninger. Ud over dette skal revisor ifølge denne standard 

også være i stand til at udarbejde og analysere et årsregnskab efter gældende standarder 

eksempelvis IFRS eller Årsregnskabsloven. Sidst skal det nævnes, at revisor også skal have de 

tekniske kompetencer til at udføre forskellige analyser af selskaber og disses forretninger, såsom 

omkostningsanalyse, og forstå selskabets omverden. 
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IES 3 (2014) omhandler de faglige kompetencer. Ligesom i IES 2 (2014) foreskriver standarden en 

række læringsmål. Læringsmålene i IES 3 (2014) er dog af mere faglig karakter, og inddelt i fire 

kategorier; intellektuelle, medmenneskelige & kommunikation, personlige og organisatoriske 

færdigheder. Herunder nævnes blandt andet evnen til at anvende professionel dømmekraft, og 

vurdere alt tilgængelig information. Samtidig skal man også være i stand til at samarbejde, 

kommunikere effektivt for eksempelvis at løse konflikter eller præsentere løsninger. Revisor skal 

ligeledes udvise lederskabsevner og motivere medarbejdere til at løse opgaver på vejne af 

organisationen. 

IES 4 (2014) omhandler de faglige værdier, etik og holdninger som revisor bør have. Her nævnes det, 

at revisor skal have et spørgende sind og stille sig kritisk når information skal vurderes. Samtidig skal 

revisor have en grundlæggende forståelse for etik, så denne er i stand til at analysere de etiske 

konsekvenser en handling måtte have. Yderligere skal man også kunne anvende de etiske principper 

såsom integritet, objektivitet og professionel adfærd i konkrete dilemmaer og vælge den rigtige 

løsning. Sidst nævnes også, at man skal være bevidst om sit ansvar som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og analysere konsekvenserne ved uetisk adfærd for revisor, professionen og 

omverdenen. 

IES 5 (2013) omhandler den praktiske erfaring revisor bør opnå i den indledende fase. Standarden 

nævner, at medlemsorganisationerne skal kræve, at revisor har opnået tilstrækkelig praktisk erfaring 

i den indledende fase til, at denne kan demonstrere de evner og kompetencer som de foregående 

tre standarder har foreskrevet. I Danmark har man eksempelvis vurderet, at tre års praktisk erfaring 

er tilstrækkeligt til at opnå dette, da man som Revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 5 foreskriver, at man “i 

mindst 3 år efter det fyldte 18. år navnlig har deltaget i udførelse af opgaver, der vedrører revision af 

årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer” (Revisorloven, 2016). 

IES 6 (2012) omhandler principper hvormed en medlemsorganisation kan vurdere om revisor har 

opnået tilstrækkelige kompetencer inden for området for at kunne udføre arbejdet som autoriseret 

revisor. Dette kan gøres ved forskellige former for eksaminer hvad enten de er skriftlige eller 

mundtlige, og inden for hele eller dele af det krævede kompetencefelt. Dette gøres for at sikre 

offentlighedens interesse og for at styrke professionens renommé, så kun dem som lever op til 

kompetencekravene får lov at blive autoriserede revisorer. 

IES 7 (2018) og IES 8 (2014) omhandler den efterfølgende udvikling af revisor efter denne har opnået 

sin autorisation. IES 7 (2018) omhandler mere specifik de krav til revisor, som sikrer, at denne 

udvikler og vedligeholder sine faglige kompetencer for at kunne udføre sit erhverv som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Det skal blandt andet ske ved at medlemsorganisationerne 
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promovere og udbyder efteruddannelse. Revisorerne skal også måles i forhold til hvor meget 

efteruddannelse de deltager i, og at dette er inden for de kompetencer som kræves af revisor. Dette 

kan opnås på flere måder, men blandt andet ved uddannelse, networking og praktisk erfaring. 

IES 8 (2014) omhandler den faglige kompetence en ledende revisor med ansvaret for revisionen skal 

besidde og udvikle i denne rolle, hvilket er gjort ved at opstille en række læringsmål. Disse 

læringsmål indebærer blandt andet at identificere risikoområder hos revisionskunden, foretage de 

korrekte handlinger for at afdække denne risiko i tråd med relevante standarder, og sidst kunne 

afgive en korrekt konklusion. Yderligere skal revisor også kunne vurdere kvaliteten af det materiale 

som leveres af kunden, og de skøn og vurderinger som regnskabet måtte indeholde. Revisor skal 

ligesom de kompetencer, der var krævet at denne opnåede i IES 2 (2014), kunne analysere kundens 

virksomhedsmiljø og hvilke eksterne påvirkninger der måtte være, ligesom denne endnu skal 

besidde de kompetencer, som blev beskrevet under IES 3 (2014) og IES 4 (2014).  

4.4.2. Regional regulering af kompetencer  

Det 8. direktiv (Revisordirektivet, 2006 & Revisordirektivet, 2014) er det der betegnes som et 

minimumsdirektiv, hvorfor det er op til den enkelte medlemsstat at afgøre hvor hårdt der skal 

lovgives, og dermed også hvor strenge kravene skal være. Dette betyder også, at direktivet ikke kan 

være alt for specifikt i dets bestemmelser, da der skal være plads til, at medlemsstaten selv sætter 

sit indtryk på den nationale lovgivning. Direktivet er derfor heller ikke konkret i forhold til hvad der 

kræves af revisor og dennes kompetencer. Det omtales dog implicit, at man skal besidde 

kompetencer som gør det muligt at opnå en universitetsuddannelse for at kunne blive autoriseret 

revisor. Dette skal ske til en faglig kvalifikationseksamen, og til denne er der i artikel 8 beskrevet en 

række emner, som kan indgå i denne eksamen hvormed det må forventes, at revisor besidder disse 

såfremt denne skal kunne bestå en eksamen. Blandt disse områder nævnes regnskabsanalyse, 

forståelse for lovgivning, internationale standarder og faglig etik og uafhængighed.  

Direktivet nævner også, at det er nødvendigt for revisor både at opnå en teoretisk viden, men også 

en praktisk viden for at kunne blive godkendt revisor, hvilket ligeledes ses er i tråd med de 

internationale uddannelsesstandarder, som foreskrev, at der var behov for begge dele for at kunne 

opnå de tilstrækkelige kompetencer. Direktivet er således ikke så specifikt i hvilke kompetencer 

revisor skal have, men undlader dette, hvad enten det er for ikke er være for konkret i sin lovgivning 

eller for at overlade dette til den enkelte medlemsstat. I Danmark er direktivet præciseret i 

Revisorloven. 
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4.4.3. Lokal regulering af kompetencer 

Revisorloven (2016) beskriver i paragraf 16 revisors erhverv. Her nævnes det, at revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med revisionsopgaver hvor der afgives en erklæring 

med sikkerhed. Dette skal revisor gøre i overensstemmelse med god revisorskik. Netop god revisor 

skik er en af de steder Revisorloven påpeger kompetencer som revisor skal besidde, da disse 

kompetencer forudsættes for at besidde god revisorskik. Dette indebærer, at revisor skal udvise 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence og fornøden omhu.  

Alle disse kompetencer er brede begreber hvorunder der kan ligge flere og mere konkrete 

kompetencer. Det er derfor op til den enkelte at vurdere om deres kompetencer netop lever op til at 

disse begreber mestres.  

I Revisorlovens (2016) § 16, stk. 2. bestemmes det specifikt, at revisor under planlægningen skal 

udvise professionel skepsis, for om muligt at afdække væsentlig fejlinformation. Samtidig nævnes 

ligeledes “ved udførelse af revision skal revisor navnlig udvise professionel skepsis ved 

gennemgangen af ledelsens skøn vedrørende dagsværdier og nedskrivning af aktiver, hensættelser 

og fremtidige pengestrømme, der har betydning for den reviderede virksomheds mulighed for at 

fortsætte driften” (Revisorloven, 2016, §16, stk. 2, pkt. 2). Hermed må det forventes, at revisor skal 

besidde kompetencer inden for vurdering af skøn, betydning af dagsværdier og afskrivninger, altså 

faglige kompetencer inden for regnskab og lovgivning.  

Ved gennemgang af lovgivning og standarder ses altså, at der oftest sættes meget overordnede krav 

til revisor og, at der i stedet for konkrete kompetencekrav stilles læringsmål, som bør opnås. Det er 

dermed i væsentlig udstrækning op til fortolkning hvorledes man opfylder kravene, hvor det specielt 

er i ISA 220 og revisorlovens § 16 det i høj grad er op til den enkelte revisor, at fortolke hvilke 

kompetencer der er krævet. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt eller ej vil kommenteres senere i 

opgaven med brug af synspunkter for branchens interessenter, og på den baggrund vil det anbefales 

om dette skal ændres eller ej, og med hvilket formål. I det følgende afsnit vil redegøres for hvorledes 

den teknologiske udvikling forventes at påvirke revisionsbranchen. 
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5. Teknologi og automatiseringsredskaber 
Big Four har over de seneste år øget deres investeringer massivt i den teknologiske udvikling. Dette 

kommer til udtryk i en undersøgelse der viser, at der i 2016 på tværs af alle brancher blev investeret 

232 milliarder dollars sammenlignet med bare 34 milliarder dollars i 2013 (Alles & Gray, 2016). Man 

har altså næsten syv doblet sine investeringer på bare fire år. Denne udvikling forventes at fortsætte 

da Big Four har sat stort fokus på udviklingen af såkaldte “innovation labs”, som bruges til at udvikle 

nye værktøjer indenfor automatisering, augmented reality samt kunstig intelligens (Fagella, 2019).  

Det er netop denne udvikling, som ses at kunne påvirke revisors arbejdsopgaver, og dermed hvilke 

kompetencer revisor skal besidde i fremtiden. Der vil derfor i det følgende foretages en beskrivelse 

af nogle af de nye værktøjer og teknologier, som ses at kunne have en indflydelse herpå. Afsnittet er 

ikke udtømmende, men en beskrivelse af de værktøjer og teknologier, som ses at have den største 

indflydelse på revisors fremtid. 

5.1. Konceptuel model for tre generationer af softwarerobotter 

FSR (2018) nævner i deres rapport Digital Transformation, at de vigtigste teknologiske værktøjer 

inden for revisionsbranchen skal findes i kunstig intelligens, også kaldet AI, og Robotics, som har det 

til fælles, at de er intelligente softwaresystemer. Målet med disse værktøjer er at kunne 

automatisere det mere rutineprægede arbejde som revisor i dag udfører. Måden dette sker på er 

overordnet, at softwaren eller softwarerobotten som det også kaldes, bliver trænet til at imitere 

menneskelige handlinger på forskellige niveauer. Da den er intelligent vil den under træningen lære 

og dermed forbedre sig. Fordelen er, at den gør præcist hvad den bliver bedt om, og kan gøre det 

kontinuerligt uden at afvige fra programmeringen.  

Inden for udviklingen ses flere niveauer af software og teknologi, hvor teknologien bliver mere og 

mere selvstændig og har behov for mindre og mindre vejledning. For at illustrere denne udvikling 

har Brian Due (2018) opstillet en konceptuel model for tre generationer af softwarerobotter, hvori 

der vil tages udgangspunkt i forbindelse med beskrivelsen af den teknologiske udvikling. Det ses 

samtidig, at man allerede i dag ser første generations robotter i brug hos Big Four. Hver generation 

kan noget forskelligt, og udviklingen vil derfor ikke betyde, at den ene generation overtager den 

anden. Fælles for dem alle er dog, at de vil overtage mere og mere af det arbejde som revisor i dag 

udfører. Der er i rapporten også uenighed om hvor hurtigt denne udvikling vil ske. Toke Kruse, som 

er serieiværksætter udtaler, at man inden for et til tre år vil se årsrapporter blive genereret 

automatisk og sendt direkte til myndighederne, hvorfor efterprøvning og revision bliver minimal. 

Hvorimod Jesper Kofoed, tidligere CEO i EY, ikke ser en fuldt automatiseret revision foreløbig men, at 

man måske om 10 år vil se en automatiseringsgrad på op til 50 procent (Due et. al., 2018, s. 42). 
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Nedenstående figur illustrerer og opsummerer de tre generationer som Brian Due (2018) har 

opstillet, og hver generation vil blive uddybet i de følgende afsnit med fokus på revision. 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Brian Due, 2018, s. 12   

5.1.1. Første generations robotter 

Den første generation af robotter kendetegnes ved robotbaseret procesautomatisering. Denne type 

af værktøj er en software, som kan udføre de samme handlinger på en computer som et menneske 

ville kunne varetage (Due, 2018). Dog kan softwaren kun arbejde inden for et fast sæt af regler, 

hvilket betyder, at den ikke kan afvige fra den opgave som man har stillet den, og gøre tingene 

anderledes end et menneske ville kunne have muligheden for. Dette er der både fordele og ulemper 

ved. Softwaren udfører dermed arbejdet korrekt og på samme måde hver eneste gang, men 

samtidig vil den ikke gøre det på en bedre og hurtigere måde såfremt der var rum til dette, da den er 

begrænset af menneskets instruktion. Man vil altså ved hjælp af en sådan software kunne nedbringe 

omkostningerne på specifikke opgaver, og om muligt udføre disse opgaver hurtigere til glæde for 

kunderne.  

1. Generation

• Hvad er de? 

• RPA (Robotbaseret procesautomatisering) 

• Simple chat-bots 

• Hvad kan de? 

• Regelbaseret udførelse af funktioner i brugerfladen på simple systemer 

• Arbejde med at genkende mønstre i meget store strukturerede datasæt 

• Udføre snævre opgaver med lav kompleksitet 

2. Generation

• Hvad er de? 

• Kognitiv automatisering

• Virtuelle assistenter

• AI chatbots

• Hvad kan de? 

• Superviseret læring 

• Opbygge erfaring gennem øget input 

• Finde mønstre i struktureret og ustruktureret data 

• Lave forudsigelser 

• Computer vision teknologi kan aflæse og analysere visuelle datapunkter 

• Skiftproduktion (NLG)

• Sproggenkendelse (NLP) 

3. Generation

• Hvad er de? 

• Alpha GO

• Personlige assistenter

• Cloud-robotter

• Selvkørende biler 

• Hvad kan de? 

• U-superviseret læring

• U-superviseret opgavehåndtering

• Selvegulere

• Indbyrdes forbundet med andre intelligente enheder (IoT/IoE), og internettet 

• Avancerede analyser af data fra droner, wearables, billeder, videoer, kort og sensore 

• Sproggenkendelse

• Sprogproduktion 



   
 

Side 35 af 117 
 

Tidligere blev det også nævnt, at der allerede i dag ses brug af netop denne type robotter i 

revisionsbranchen. Her bliver de på nuværende tidspunkt med fordel benyttet til at udvælge 

stikprøver fra store datasæt som dog på forhånd er blevet struktureret af medarbejderen. Robotten 

finder selv frem til hvor mange stikprøver, der skal tages ud fra nogle givende parametre, og 

udvælger herefter stikprøverne, hvilket tidligere var en opgave som især de yngre revisorer på 

teamet varetog (Due et. al., 2018, s. 38). 

Kendetegnet ved denne type af robot er, at den ikke kan fungere selvstændigt, hvorfor revisor eller 

anden medarbejder er nødsaget til at overvåget den. Et andet sted hvor man i dag ser stor brug af 

robotbaseret procesautomatisering er ved gennemgang af meget store datasæt, som skal ses 

igennem for uoverensstemmelser. Her bruges robotten med fordel, hvor man programmerer den til 

at give udslag hvis den opfanger en række parametre. Revisor skal derfor forud for gennemgangen 

foretage sin planlægning og fastlægge hvad der skal søges efter. Når dette er fastlagt kan robotten 

gennemgå datasættet utroligt hurtigt. Hos PwC havde man et forsøg hvor en gruppe medarbejdere 

undersøgte 2.500 datasæt med 2,5 milliarder linjer hver hvilket tog dem 50.000 timer - en robot 

gjorde tilsvarende på fem sekunder (Due, et. Al., 2018, s. 37).  

Denne type robot vil derfor kræve noget af revisor, da den som nævnt ikke kan arbejde selvstændigt, 

revisor skal derfor endnu besidde de kompetencer som må forventes at være en naturlig del af 

repertoiret i forhold til planlægning og risikovurdering. Samtidig skal revisor dog også besidde evner 

inden for det mere tekniske felt for at kunne gøre brug af denne type robot. Robotten vil dog kunne 

aflaste medarbejderen og give tid og rum til at revisor kan foretage mere komplekse opgaver, som 

ikke er mulige at varetage for denne generation af robotter. Det er typiske de mere rutineprægede 

opgaver, som vil forsvinde fra revisors bord da robotten som nævnt arbejder hurtigere, kan arbejde i 

døgndrift uden at lave fejl og er hurtig og nem at implementere. Dette er netop noget af dette som 

kan være med til at skabe mere værdi, da der bliver frigjort ressourcer til andre opgaver af mere 

værdiskabende karakter (Teknologisk Institut, 2019). 

5.1.1.1. Ekstern brug af første generations robotter 

Det er ikke blot revisor, som i stigende grad gør brug af denne type robot. Det ses også i højere grad 

at kunderne effektiviserer deres organisation ved at implementere robotter. Dette kan gøres på 

tværs af en lang række afdelinger hvor fælles for dem alle er, at det er de manuelle og repetitive 

opgaver, som kan udføres af robotter. 

Nedenfor fremgår en figur, som er udarbejdet af PwC (2019). Denne viser en lang række opgaver 

indenfor HR, IT, Økonomi/Finans og Administration, som kunderne med fordel kan få robotter til at 

udføre, og nogle har allerede implementeret robotter til at udføre disse opgaver. Disse opgaver er 
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også nogle af dem som Due et. al. (2018) fremhæver i rapporten Digital transformation, med 

potentiale for effektivisering ved hjælp af robotbaseret procesautomatisering. 

 

Kilde: PWC, 2019 

At kunderne implementerer disse nye værktøjer og robotter i deres drift gør også, at revisor i højere 

grad må have en forståelse af hvordan robotterne fungerer, for at kunne tage dette med i sin 

planlægning og risikovurdering. Varetages flere processer af robotter, vil det kunne ændre 

revisionsstrategien og revisor skal formentlig have fokus andet steds. Dette kan betyde, at man i 

fremtiden formentlig vil se mindre detailtest, og i stedet i højere grad basere sig på kontroller, da 

man som nævnt tidligere ved at robotten gør netop denne type af opgave ens hver gang. Dette vil 

derfor kunne ændre revisors type af opgaver, og dermed formentlig også revisors kompetencer, for 

at udføre revisionen så effektivt som muligt, hvilket der vil kigges nærmere på i afhandlingens afsnit 

8. 

5.1.2. Anden generations robotter 

Den anden generation af robotter kendetegnes ved det man kalder kognitiv automatisering. Dette 

betyder, at robotterne forsøger at imitere den menneskelige hjerne. Man er altså her nået til et 

punkt hvor kunstig intelligens er blevet en vigtig del af robotten. Dette kommer til udtryk ved, at 

robotten designes ud fra princippet om machine learning, hvorfor robotten er i stand til selv at lære 

af de fejl den begår så den sikrer, at de ikke begås igen (Due, 2018). 

I modsætning til første generation af robotter kan anden generation af robotter også arbejde med 

ustruktureret data, som Brian Due (2018) nævner som værende data fra eksempelvis sociale medier 

eller internetsøgninger, og finde mønstre her. En anden væsentlig forskel er, at anden generation 
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udfører automatiserede handlinger på egen hånd uden der som ved første generation hele tiden er 

en medarbejder, som skal overvåge robotten. Dette kræver blot, at man på forhånd har lært 

robotten det som man ønsker den skal foretage. I træningsfasen præsenterer man derfor robotten 

for en masse data og koder den til at forstå hvad der skal forstås med den givende data, og samtidig 

træner man så også robotten til at forstå hvad der vil være relevant output ved den givende data. I 

starten vil man altså overvåge robotten til sammenligning med første generation men i takt med, at 

robotten lærer relationen mellem input og output vil den blive i stand til at udføre handlingerne på 

egen hånd. Det er netop her man kan drage fordel af netop denne generations robot, for på dette 

tidspunkt kan den arbejde døgnet rundt og uden fejl, da robotten som nævnt har lært af sine fejl fra 

den indledende fase. 

Denne generation af robotter ses også allerede i brug i dag, dog ikke på samme operationelle niveau 

som ved den første generation, og brugen er heller ikke lige så udbredt. Det er primært i Big Four der 

udføres testprojekter med denne type robot. Man tester derfor stadig brugen heraf, og er ikke 

begyndt at bruge den på kundeopgaver endnu, som med første generation. Det som denne 

generation robot med fordel kan bruges til er at gennemsøge større datasæt for mønstre, som en 

almindelig medarbejder muligvis ikke ville kunne opdage (Due et. al., 2018, s. 39). Forskellen her, i 

forhold til den første generation er altså, at robotten vil finde mønstre som man ikke på forhånd har 

bedt den lede efter.  

Revisor vil altså i fremtiden med fordel kunne bruge denne type værktøj i sin risikovurdering af store 

og komplekse selskaber, hvor mængden af data kan uoverskueliggøre den samlede virksomhed. Ved 

brugen af robotten sikrer man dermed, at der ikke bliver overset noget i risikovurderingen, og man 

kan på den måde ligge sit fokus i selve revisionen de rigtige steder. Her vil man på forhånd have 

trænet robotten til at lede efter uoverensstemmelser i dataene, hvilket man har gjort ved at 

præsentere robotten for det som er almindelig korrekt data og mønstre, men så samtidig også for 

data som er uoverensstemmende med den resterende population, så robotten på den måde ved 

hvordan denne type data ser ud. På den måde kan robotten efterfølgende søge dataene igennem og 

give udslag når det støder på uoverensstemmende data, som revisor bør være opmærksom på i sin 

planlægning og revision (Due et. al., 2018, s. 40). 

Brugen af denne type robot kræver derfor også, som ved første generation, en række tekniske 

kompetencer af revisor, for at revisor kan oplære og forstå robotten og det output, som kommer 

heraf. Man kunne dog også forestille sig, at dette var en type værktøj som en specialiseret afdeling i 

Big Four revisionsvirksomheden stod for at udvikle, så revisor blot bestilte en robot til at udføre en 

vis form for opgave, og når denne afdeling så havde lært robotten op modtog revisor robotten klar 
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til arbejde. Revisor skulle dermed blot være i stand til at give robotten instruktioner og tyde det 

output som robotten producerer til brug for revisors arbejde. 

Anden generation af robotter er dog langt mere end nævnt oven for. Yderligere teknologier man ser 

i denne generation er programmer, der kan udarbejde blandt andet forudsigelser og som kan 

arbejde efter stemmegenkendelse. Forsikringsselskaber har eksempelvis med stor fordel 

implementeret forudsigende teknologi, eller predictive analytics som det også kaldes. Her har man 

med 78% nøjagtighed kunne forudsige hvilke kunder, som vil komme ud for dyre bilskader (Due, 

2018, s. 8). Her er teknologien nemlig i stand til at anvende langt flere kriterier og datakilder end det 

normalt ville være muligt for et menneske. Den øgede mængde af information, som indgår i 

forudsigelsen er dermed med til at sikre en langt højere nøjagtighed i den ønskede forudsigelse. 

Dette er en teknologi, som må forventes at blive set i fremtiden inden for revision. En anden åbenlys 

mulighed kan være inden for vurderingen af going concern, da revisor i dag blot vurdere om det er 

overvejende sandsynligt for, at virksomheden kan fortsætte sin drift eller ej i forbindelse med 

afgivelsen af sin erklæring. Her ville man ved hjælp af predictive analytics i langt højere grad være i 

stand til at forudsige hvorvidt et selskab er going concern eller ej. Ser man på en undersøgelse 

foretaget af FSR over konkurser, gik 21% af disse udvalgte selskaber konkurs inden for et år. Af disse 

var kun seks ud af ti anmærket med et forbehold eller en supplerende oplysning vedrørende going 

concern (FSR –danske revisorer, 2017). Hvis revisor bliver i stand til at udnytte disse værktøjer og 

dermed vil være i stand til at kunne forudsige konkurser i langt højere grad en det er muligt i dag, er 

altså her en oplagt mulighed for revisor. 

Stemmegenkendelse er også en ny teknologi inden for anden generation, som i høj grad kan 

effektivisere noget af det mere repetitive arbejde, som ligeledes sås effektiviseret under den første 

generation. Forskellen ligger dog i, at revisor her som nævnt vil have en langt mindre overvågende 

rolle. For med stemmegenkendelse ses der tendenser til, at robotterne kan fungere som virtuelle 

assistenter, og handle på egen hånd ud fra simple stemmekommandoer, hvor man kan bede om 

analyser eller, at den skal sende mails (Due, 2018). Her nævnes det inden for revision, at man blandt 

andet vil kunne bede robotten mundtligt om at udarbejde en årsrapport inden for en vis periode 

med et specifikt regelsæt (Due et. al., 2018). Formentlig vil man også kunne benytte robotten til 

meget af det dokumentationsarbejde som revisor er pålagt for at være compliant. Dette kræver 

typiske meget tid, hvor der kun udføres simple handlinger som at ligge modtaget materiale fra 

kunden i revisors dokumentationsværktøj. Her vil man ved hjælp af robotten kunne spare en masse 

tid da denne på egen hånd vil kunne udføre dette arbejde og revisor vil have tid til at udføre mere 

værdiskabende arbejde.  
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5.1.2.1. Ekstern brug af anden generations robotter 

At gøre brug anden generation af robotter er også et stort potentiale for revisors kunder. Her ses 

specielt brugen af robotter til at svare kunder i en kundeserviceafdeling som havende potentiale. 

Her kan robotten hurtigt og døgnet rundt svare på henvendelser fra kunderne, og gøre brug af den 

viden som den har trænet sig op til. Skulle situationer opstår hvor robotten ikke selv kan løse 

problemet nævner Rahul Papney (2019), at en medarbejder vil tage over, men samtidig vil robotten 

lytte med, og på den måde lære, så den selv kan løse samme problem næste gang.  

Kundernes brug af sådanne robotter kunne ses benyttet i en revisionsproces hvor revisor eventuelt 

har efterspurgt noget yderligere materiale. Her kunne man i fremtiden se, at det var en robot som 

revisor kom i kontakt med og den vej efterspurgte materiale til mindst gene for kunden, og er 

robotten så ikke i stand til at fremskaffe det ønskede materiale ville man så i sidste ende få fat i en 

reel medarbejder.  

5.1.3. Tredje generations robotter 

Den tredje generation af robotter kendetegnes ved det man kalder intelligent automatisering. Dette 

betyder, at robotterne i lighed med anden generation robotter forsøger at imitere den menneskelige 

hjerne, og dermed imitere medarbejderens daglige arbejde. Forskellen til de to andre generationer 

ligger i, at tredje generation ikke behøver at overvåges og oplæres af en medarbejder. Det er det, 

som udtrykkes ved u-superviseret læring, og robotten kan nu gøre brug af og anvende alle typer af 

både intern og ekstern, struktureret og ustruktureret data (Due et. al., 2018, s. 41). 

Robotten designes altså stadig ud fra princippet om machine learning. Hvor robotten før blev fortalt 

når den havde begået en fejl, og den dermed kunne lære af det, kan tredje generation selv opdage 

sine fejl, og i real tid lære sig selv bedre og mere effektive måder at udføre opgaverne på. Dette er 

muligt fordi man har tilført et ekstra lag af deep learning, som gør det muligt for robotterne at 

afkode flere lag af den data man giver den, eksempelvis når en bil bliver i stand til at afkode vejskilte 

og trafiksignaler, og dermed se langt mere end hidtil (MathWorks, 2019). Dette betyder, at denne 

generations robotter kan udføre langt mere komplicerede opgaver end de foregående generationer. 

Samtidig skal en medarbejder heller ikke bruge tid og ressourcer på at strukturere data for robotten, 

da denne kan håndtere de mange forskellige typer af data uden problemer. Det er også her vi i 

højere grad vil se, at den nye data, som vil komme fra droner, Internet of Things og sociale medier, 

komme i spil (Due, 2018). 

Denne generation af robotter er så avanceret, at de endnu ikke ses benyttet i praksis inden for 

revisionsbranchen på nuværende tidspunkt og det anslås, at man først vil se anvendelse af denne 

type om 5-7 år. Brugen sker dog på meget højt niveau hvor eksempelvis Google har iværksat et 
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projekt de kalder Deep Mind. Her har man udviklet en AI-robot, der hedder Alpha Go, som har slået 

verdensmesteren i GO, som siges at væres verdens mest komplicerede spil, ved at udvikle sig og 

lære sig nye måder at spille undervejs (Due et. al., 2018). 

At teknologien ikke er helt klar til at blive taget i brug på nuværende tidspunkt gør også, at det er 

svært at vurdere hvordan revisionsbranchen konkret vil påvirkes, men ser man på teknologiens 

muligheder kan der klart ske ændringer. Ligesom under den anden generation vil robotten 

formentlig blive en assistent til revisor, hvor den kan udføre de mere rutineprægede opgaver. Som 

nævnt tidligere skal robotten nu ikke oplæres, hvormed man blot kan give den en opgave den skal 

løse. Med sproggenkendelse og adgang til databaser og systemer kan robotten finde og bearbejde 

den information, der er nødvendig for at løse opgaven på egen hånd (Due et. al., 2018, s. 42). Typen 

af opgaver den vil kunne løse vil også være af langt højere kompleksitet, da robotten netop kan 

arbejde med så meget data på tværs af systemer. Dette gør også, at den vil kunne kommunikere 

med andre robotter og trække på deres viden. At robotterne kan arbejde på tværs af systemer gør 

også, at robotten blot kan ligge i skyen og dermed kræver dette ikke så stort et setup for at gøre 

brug af denne type robot. Dermed vil man kunne benytte tredje generations robotter til en mere 

overkommelig pris end hvis man selv skulle have serverkapaciteten (Due, 2018, s. 10). Dette betyder, 

at mindre revisionshuse, som ikke har samme kapacitet og økonomiske kræfter til at investere i 

denne type teknologi også vil have mulighed for på sigt at tage del i de fordele som teknologien giver 

i relation til effektivisering og omkostningsbesparelser. 

Brugen af denne generation af robotter vil formentlig ikke kræve store tekniske færdigheder, da man 

ikke skal træne robotten, men i stedet blot kan give den mundtlige eller skriftlige kommandoer. 

Samtidig vil udviklingen formentlig heller ikke ligge på revisors bord, men blot kræve revisors input 

til hvad man med fordel ser robotterne udføre af opgaver. Det må dog forventes, at revisor bør 

besidde nogle tekniske kompetencer til at forstå hvordan robotten hænger sammen. Hvad det bør 

være kommer vi tilbage til i afsnit 6 og 8. 

5.2. Forbes bud på tre teknologier, som vil ændre revision 

I tråd med den netop gennemgåede model for tre generationer af softwarerobotter har Forbes, det 

anerkendte amerikanske erhvervsmagasin, forsøgt at give deres bud på tre teknologier, som i 

væsentlig grad kommer til at ændre revisionsbranchen. Her peger Forbes netop på nogle af de 

samme teknologier, som vi netop har beskrevet med udgangspunkt i Brian Dues (2018) model. 

Den første teknologi de nævner er kognitiv teknologi, som vi ser er i lighed med ovenstående anden 

generation softwarerobot. Forbes mener, at kognitiv teknologi vil ændre revisors arbejde, da man 

bliver i stand til at udføre analyser af struktureret og ustruktureret data på en måde som ikke 
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tidligere har været muligt. Her nævner de, at man eksempelvis kan benytte data fra sociale medier, 

tv og internettet til at holde op imod data fra kunden, og på den måde give et klarere billede af hvor 

der kunne være potentiel risiko for fejl. De nævner også, at dette vil gøre revisor i bedre stand til at 

foretage vigtige beslutninger og forbedre revisionskvaliteten (Forbes Insights, 2018). 

Forbes nævner ligeledes predictive analytics, som ligeledes er nævnt under anden generation. 

Denne teknologi mener de kan være med til at bidrage til en forøget revisionskvalitet, da man kan 

forudsige mønstre ved hjælp af selskabets data og sammenholde det med ens forventninger herfor. 

Dette kan ligeledes hjælpe til at give en dybere forståelse for kundens selskab og dets risici. Forbes 

mener dermed heller ikke, at teknologien skal bruges til at forudse fremtiden men nærmere at få en 

indikation, af om kundens information er konform med forventninger og historiske data. Dette kan 

give mulighed for at rådgive kunden, da man samtidig opstiller en række scenarier som om muligt vil 

udforme sig (Forbes Insights, 2018).  

Sidste teknologi som Forbes nævner ses formentlig allerede til dels i dag, men er digitale platforme, 

hvor alt information er samlet i en cloud-løsning, så revisor alle steder på alle tidspunkter af døgnet 

kan tilgå data, revisionsværktøjer og lignende. Denne type platform nævner de skal have tre 

karakteristika for at være så effektive som muligt. Først skal de kunne arbejde i skyen. Dernæst skal 

de være udformet så ny teknologi, der endnu ikke er udviklet, nemt kan kobles til. Sidst skal det 

være så ukompliceret som muligt, så revisor ikke skal bruge unødig tid på at benytte det (Forbes 

Insights, 2018). 

5.3. Teknologisk innovation hos Big Four 

Som det blev nævnt indledningsvist i dette afsnit om teknologi har Big Four et stort fokus på at 

innovere og investere i ny teknologi. Som tidligere nævnt udvikler digitaliseringen sig hurtigt og 

denne har potentiale til at ændre branchen drastisk. Dette er illustreret i nedenstående model hvor 

den konkluderes, at virksomheder i alle branchen frem til år 2020 forventes at forøge deres 

investeringer i robotics med 41% om året. Dette afsnit vil derfor kort præsentere nogle af de 

værktøjer Big Four i øjeblikket investerer i og hermed forventes at påvirke hvilke kompetencer 

fremtidens revisor skal besidde. 
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Kilde: Gartner (2018) 

Et værktøj som går igen hos alle husene, og formentlig en af de første steder hvor der ses reelt brug 

af automatisering, er et værktøj, som kan gennemgå og indhente relevante informationer fra 

kontrakter som eksempelvis en leasingkontrakt. Her er robotten i stand til at fastslå beløb, løbetid, 

startid, klausuler og opsigelsesmuligheder. Den er også i stand til at gennemlæse fakturaer, 

årsregnskaber og bestyrelsesmødereferater. Deloitte nævner, at de ved brug af dette værktøj nogle 

steder kan spare deres medarbejdere for op til 50 procent af den tid man før brugte på samme 

opgaver. Samtidig nævner EY, at der stadig skal være en medarbejder involveret men, at robotten 

kan gennemlæse op til 80 procent af en kontrakt, hvilket frigiver tid til den mere vurderende og 

analyserende del af opgaven (Fagella, 2019). 

Hos EY benytter man også kunstig intelligens i forbindelse med lageroptællinger. Her gør man brug 

af billedegenkendelsesteknologi, som er bygget ind i en drone (Fagella, 2019). Denne kan flyve 

igennem et varelager, hvad enten det er en lagerhal eller et stort åbent område som for eksempel 

en landbrugsmark. Her tæller dronen så eksempelvis hvor mange biler, der er fremstillet hos en 

bilproducent, og leverer informationen direkte i revisionsselskabets cloudbaserede 

dokumentationsværktøj. På den måde kan dronen hjælpe med at indhente langt mere data, så 

revisor kan afdække en større del af lageret og dermed også i højere grad fokusere de steder hvor 

man ser en risiko for fejl (EY, 2017).  

Hos KPMG har man oprettet en afdeling for udvikling af værktøjer som indebærer kunstig intelligens, 

hvilket de har kaldt KPMG Ignite. Her har man blandt andet haft fokus på sproggenkendelse hvor de 

blandt andet nævner, at de med succes har udviklet et værktøj, som kan konvertere opkald i blandt 
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andet kundeservicefunktioner til tekst. Efterfølgende kan værktøjet som ved brug af predictive 

analytics analysere teksten og forudsige fremtidige trendser og mulige begivenheder (Fagella, 2019).  

En teknologi som også har stort fokus og som også tidligere er nævnt er analyseværktøjer, som 

muliggør gennemgang af meget store datasæt på meget kort tid. Her har PwC udviklet 

analyseværktøj de kalder GL.ai. Dette værktøj bygger på kunstig intelligens og machine learning og 

kan analysere milliarder af datapunkter på få sekunder, og se ting som det menneskelige øje ikke 

kan. På den måde kan det identificere anomalier i råbalancen. Det gør den ved at undersøge 

samtlige transaktioner, og undersøge hvem der har foretaget den enkelte postering, tidspunktet, 

beløb og på hvilke konti posteringen er foretaget. Dette muliggør som nævnt, at den kan finde 

posteringer som må karakteriseres som usædvanlige, og dermed med potentiale for fejl og 

besvigelser. PwC nævner, at det har været med til at hæve hastigheden for udførslen af revisionen 

men oplever succes med, at der kan derfor kan lægges større fokus på mere risikofyldte områder, da 

man nu ikke længere er begrænset af stikprøver (PwC, 2018). 

Det ses altså, at der arbejdes med mange forskellige værktøjer rundt i de forskellige revisionshuse, 

og ovenstående er kun et udsnit af forskellige teknologier, som der i øjeblikket arbejdes på. Der er 

dog også stor forskel på hvor langt de forskellige værktøjer er i forhold til at blive rullet ud. For ser 

man på PwC’s analyserobot er den allerede anvendt på 20 revisioner i 12 lande (PwC, 2018), 

hvorimod EY’s droner endnu mangler at blive rullet ud på internationalt plan, men man dog 

forventer, at det snart vil ske (EY, 2017). 

5.3.1. Ikke alt kan automatiseres 

Som ovenstående har vist har ny teknologi store muligheder for at automatisere og dermed 

overflødiggøre den manuelle arbejdskraft eller i hvert fald en stor del heraf. Dette er også blevet 

omdrejningspunktet for stor debat i offentligheden, men også inden for forskningen. Denne debat 

har ifølge Chui, Manyika & Miremadi (2016) skabt et hav af gætterier om hvilke jobs, som bliver 

overtaget af maskiner og hvilke som ikke gør. De har derfor foretaget en undersøgelse på området, 

som viser, at der også er en række områder hvor automatiseringen ikke er mulig på nuværende 

tidspunkt, og kun måske vil være mulig i fremtiden. 

I undersøgelsen kommer de frem til, at jobs og opgaver, som indeholder aktiviteter, der handler om 

at lede og udvikle mennesker, kun har et potentiale på ni procent for at blive automatiseret. 

Samtidig viser undersøgelsen også, at aktiviteter, som må vurderes at være en fast del af en 

revisionsproces, nemlig beslutningstagning og planlægning også kun har et potentiale på 18 procent 

for at blive automatiseret. De forsøger dermed med undersøgelsen at fortælle, at der er meget få 



   
 

Side 44 af 117 
 

professioner, der vil forsvinde helt inden for det næste årti, men at udviklingen dog i større eller 

mindre grad vil ramme næsten alle jobs (Chui et. al., 2016).  

Det understreges dog også, at alt ikke bare fordi det er teknisk muligt at automatisere, vil blive 

automatiseret. Her peger de på en lang række faktorer, der spiller ind og navnlig hvorvidt det bliver 

muligt i forhold til lovgivningen men også, at det skal skabe værdi at automatisere en given aktivitet 

(Chui et. al., 2016). Der er altså også en række barrierer som skal overkommes før automatiseringen 

bliver aktuel, og dermed truer med at overflødiggøre eksempelvis revisor eller revisor i dele af 

dennes arbejdsopgaver. 

6. Fremtidens revisor og dennes kompetencer 

Dette afsnit har til formål at afklare hvordan litteraturen forudser fremtidens revisors kompetencer, 

og de udfordringer, som er forbundet hermed. Der er de senere år udarbejdet flere videnskabelige 

undersøgelser af brancheorganisationer, universiteter, videnskabelige journaler og 

konsulentvirksomheder, der undersøger problemstillingen. Forfatterne af denne afhandling har i 

følgende afsnit udvalgt en række af de mest relevante rapporter og udgivelser. Viden på området 

skabt af universiteter og videnskabelige journaler er inkluderet hvor disse passer ind. Ud over disse 

er rapporter og udgivelser udarbejdet af The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), 

FSR og Gartner indeholdte i dette afsnit.  

6.1. The Institute of Chartered Accountants of Scotland 

Det blev i afsnit 4 konkluderet, at der kan sættes spørgsmålstegn ved om revisionsbranchen i dag har 

de nødvendige kompetencer til at levere en revision, som går udover den traditionelle revision. Den 

teknologiske udvikling samt brug af CAATs, herunder dataanalyse, har understreget, at revision samt 

hvordan revisor arbejder er i en fortsat udvikling. Big Four bør derfor ikke vente med at opdatere 

deres revisorers kompetencer, da man ellers risikerer ikke at være konkurrencedygtig i fremtiden, 

hvis man samtidig tager den tid det tager at rekruttere og undervise revisorer in mente.  

Der er bevis for, at udviklingen kraftigt påvirker revisionsbranchen på en sådan måde, at der i 

fremtiden skal leveres bredere gennemsigtighed over for kunder på hvad revisor har lært under 

revisionsprocessen. Der er også bevis for, at rådgivningsrollen vil forøges og revisor skal levere 

bredere indsigt til klienten på dennes finansielle performance, brancheposition samt væsentligste 

risici (ICAS, 2016). For at understrege pointen er Forbes Insight i deres rapport “Future role of audit” 

(2014) enige i ICAS’ forudsigelse af revisors fremtidige ydelser, der forventes at blive mere påvirket 

af teknologien. Dette understreges i, at revisors ydelser ifølge Forbes Indsigts rapport kan komme til 
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at omfatte to nye grene af ydelser, som går på finansielle- og operationelle performanceanalyser og 

tredjepartsanalyser (Level 3+4 i nedenstående figur): 

 

Kilde: Forbes Insights. (2014) 

De revisionsydelser, der som indeholdt i level 1 og level 2 er allerede eksisterende og level 3 og level 

4 er som sagt nye mulige ydelser, som den teknologiske udvikling kommer til at skabe et behov for. 

For at understrege den brede enighed om, at revisors ydelser samt kompetencer forventes at skulle 

udvikle sig understreges i, at The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) i 2016 udgav 

to rapporter vis formål var at klargøre hvilken fremtid revisor står overfor samt hvilke kompetencer 

revisor skal have i en moderne og kompleks virkelighed. Rapporterne blev navngivet “The capability 

and competency requirements of auditors in today’s complex global business requirements” og 

“Skills, competencies and the sustainability of modern audit”. De to rapporter blev opsummeret i en 

tredje rapport kaldet “Auditor skills in a changing business world” indeholdende hvilke kompetencer, 

der behøves udviklet for, at revisorer kan levere revisioner af høj kvalitet i et moderne og komplekst 

forretningsmiljø i et fremtidsperspektiv. Undersøgelserne blev udført som fokusgruppeinterviews 

med revisorer og CFOs fra hele Europa, organiseret af to internationale researchteams bestående af 

universitetsstuderende primært fra Storbritannien. De to researchteams blev ledet af en komite med 

ansvar for undersøgelserne bestående af ledelsen i ICAS og det britiske Financial Report Counsil 

(FRC) samt revisionspartnere fra Big Four. Undersøgelsens fokus var på multinationale 

revisionsklienter og revisionsvirksomheder, hvilket er identisk med denne afhandlings afgrænsning. 

Rapporterne identificerede tre nøglekompetencer, der konkluderedes som de vigtigste for 

fremtidens moderne revisor. Den enkelte revisor bør ikke besidde alle kompetencer i én person, da 

graden af specialisering/kompetence derved vil blive udfordret af de øvrige 

specialiseringer/kompetencer. Kompetencerne bør herfor fordeles på således vis, at det enkelte 

revisionsteam fordelt på flere revisorer med fordel bør besidde følgende kompetencer. Disse er 

oplistet nedenfor og er uddybet i de følgende afsnit:  
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• Brancheindsigt 

• Teknologi- og dataforståelse  

• Soft skills 

6.1.1. Brancheindsigt 

Brancheindsigt defineres i denne afhandling som evnen til at forstå revisionskundens organisation, 

hvordan denne skaber værdi for sine kunder samt hvordan denne interagerer med sin omverden og 

hvordan denne er placeret i markedet i forhold til øvrige konkurrenter.  

Begge ovennævnte undersøgelser udført af ICAS identificerede brancheindsigt som en afgørende 

kompetence for den nutidige revisor men i højere grad for fremtidens revisor. Dette som resultat af, 

at revisionskunderne i fremtiden ønsker mere rådgivning i form af benchmarking overfor 

konkurrenter og ønsker, at revisor konstruktivt udfordrer ledelsen. Ligeledes vil bedre 

brancheindsigt forbedre revisors evner til at identificere risici i forbindelse med revisionen (ICAS, 

2016). Fokus på brancheindsigt kræver mere opmærksomhed ved planlægning af interne 

undervisningsforløb end det får i dag, især i de lavere hierarkiske niveauer, som agerer som de 

udførende på revisionsteamet, bestående af trainees og assistenter. Forstår den udførende revisor 

ikke hvordan dynamikken i og omkring revisionskunden er, samt hvorledes denne skaber værdi for 

sine kunder vil den udførende revisor ikke være i stand til at forstå information og forklaringer på 

effektiv vis (ICAS, 2016). Brancheindsigt sætter herved spørgsmålstegn ved hvorledes den interne 

undervisning hos Big Four bør opdateres således, at denne udover øvrigt indhold fokuserer på at 

give revisor større specifik brancheindsigt i de enkelte revisionsafdelinger. Dette vil blive yderligere 

behandlet i forbindelse med denne afhandlings afsnit 8. 

Revisionsstandarden ISA 310 Knowledge of the business kræver, at revisor har eller opnår fornøden 

forståelse for revisionskundens forretning og dennes branche. For at opnå denne fornødne 

brancheindsigt var den kontrollerende komité, der havde ansvaret for de to undersøgelser udført af 

ICAS af den opfattelse, at revisionshusene bør lægge mere vægt på, at revisorer har fornøden 

brancheindsigt. Niveauet af brancheindsigt kræves dog ikke at være på niveau med den daglige 

ledelses niveau af brancheindsigt, da dette vil være urealistisk med revisors fokus på fortjeneste in 

mente. Dog skal revisor altid have fornøden omhu i udført arbejde jf. Revisorlovens §16.  

6.1.2. Teknologi & dataforståelse 

Brug af teknologi har ændret sig fundamentalt i revisionsbranchen, hvilket kræver gentænkning af 

hvordan revisor planlægger og udfører sin revision (ICAS, 2016). Dette understreges blandt andet i 

de store monetære summer Big Four investerer i teknologiske værktøjer, som nævnt i afsnit 5. 

Udvikling i teknologi giver muligheder for at forbedre revisionskvaliteten og dataanalyse giver revisor 
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mulighed for at teste hele populationer af transaktioner i stedet for at revidere en mindre 

repræsentation stikprøve. Brug af dataanalyse bør hermed kunne hjælpe revisor med at identificere 

fejl og mangler i regnskaber, og dataanalyse kan yderligere bruges til rådgivning af revisionskundens 

daglige ledelse. Brug af dataanalyse kræver, at revisoren har de fornødne kompetencer til at operere 

disse værktøjer. Ved brug af dataanalyse skal input indlæses korrekt og output skal kunne fortolkes. 

Mellem input og output skal revisor forstå hvordan analyseværktøjerne bearbejder de indlæste data 

for at kunne forstå output. Revisor kan blive oplært i disse færdigheder som led i interne 

uddannelsesforløb hos revisionsvirksomheden. Ligeledes skal revisor være bevidst omkring hvilken 

CAAT i revisionsvirksomhedens værktøjskasse, der blandt tilgængelige CAATs vil konkludere det 

mest anvendelige output i forhold til revisionen. En CFO fra Storbritannien var af den opfattelse, at 

det at være specialiseret i IT “var forudsat at være en del af alle revisioner og ikke en funktion, der 

indhentes fra tid til anden” (Barac, K., Gammie, E., Howieson, B., Staden, M.V., 2016, s. 52).  

Det kan være branchebestemt, hvilken CAAT, der kan være den mest anvendelige. Den 

kontrollerende komité, der havde ansvaret for de to undersøgelser var af den opfattelse, at det er 

altafgørende, at revisionsfirmaet kan revidere big data mest effektivt med henblik på at give kunden 

en mere transparent revision af højere kvalitet (ICAS, 2016). Den transparente revision er et 

veldokumenteret ønske fra revisionskunder og er kommet til udtryk i blandt andre KPMG- og Forbes 

Insights’ undersøgelse Audit 2025: The Future is now og Forbes Insights’ Future role of audit: a more 

insightful audit for a more complex world.  

Andre yderligere teknologiske CAATs i forhold til dataanalyse så som Robotics, Artificial inteligence 

og droner kommer ligeledes til at udgøre en del af revisors værktøjskasse. Revisor skal herved være i 

stand til at anvende disse CAATs når nødvendigt. Big Four vil på deres interne uddannelsesforløb 

være ansvarlige for at oplære sine revisorer i at lade disse CAATs indgå i revisionen på mest effektiv 

vis i forhold til revisionskvalitet og budget. Som også introduceret i afsnit 5 kan en drone være et 

effektivt værktøj ved dokumentation af blandt andet eksistens af varelagre og landbrug samt til 

vurdering af nedskrivningsbehov. Effektiviteten består i, at revisor kan tage stilling til store mængder 

data på store områder på kort tid og samtidig sparer kunden tid ved ikke at være tvunget til at 

ledsage revisor rundt på lageret. Dette kan frigive tid, som i stedet kan bruges på at vedligeholde 

kundeforholdet, hvilket for et langt og tilfredsstillende samarbejde kræver soft skills i form af gode 

kommunikations- og fremlæggelsesevner.  

6.1.3. Soft skills 

Soft skills er evnen til at foretage professionelle vurderinger samt at anvende professionel skepsis, 

og har en altafgørende påvirkning på revisionskvalitet. Det forventes af de to ICAS-undersøgelser, at 
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revisor vil komme til at bruge professionel skepsis på langt flere områder i fremtiden (ICAS, 2016). 

Ligeledes kan det opfattes, at der qua udviklingen i de værktøjer revisor anvender, i fremtiden skal 

udøves professionel skepsis på baggrund af et ændret grundlag. Et eksempel herpå kan være tre-

vejs-korrelationstest mellem omsætning, kreditorer og den likvide beholdning i en dataanalyse. At 

bruge professionel skepsis er ikke let og det er en kompetence, som tager lang tid at udvikle 

igennem praktisk erfaring. Det viser sig i rapporten, at der hos revisionskunderne er opstået en 

opfattelse af, at revisorer gemmer sig i et lokale hos revisionskunden og dermed ikke bruger den tid, 

som revisoren burde bruge på at kommunikere med kunden vedrørende denne (Tuley, S., 

Humphrey, C., Samsonova-Taddei, A., Siddiqui, J., Woods, M., Basioudis, I., Rochard, C., 2016). Dette 

er uden tvivl en resultat er, at revisionsmateriale bliver tilsendt som filer på computeren, at en større 

del af kommunikationen mellem revisor og revisionskunde sker på e-mail samt, at revisor bruger en 

væsentlig del af dennes tid på at dokumentere, at revisionen lever op til alle krav ved brug af internt 

oparbejdede checklister. Dette er en ulempe med henblik på, at revisors fysiske face-to-face 

interaktion med revisionskundens medarbejdere og ledelse påvirker revisors instinktive 

professionelle skepsis.  

Opfatter revisor revisionskundens medarbejdere og ledelse som værende professionelle og 

strukturerede kan dette formindske revisors skepsis og omvendt. Herved er det vigtigt, at revisor 

interagerer med kunden, også for at lære dennes forretning bedre at kende, hvilket er afgørende for 

at identificere revisionsrisici samt afgivelse af bedre rådgivning. At revisorer er kommet på større 

afstand af kunden skaber ligeledes en bekymring om, at revisors soft skills i form af professionel 

kommunikation, formulering af budskaber og evnen til at skabe personlige relationer kan forværres 

som resultat heraf. Disse er altafgørende soft skills for en revisor hvis forretning er afhængig af, at 

kunne vinde revisionsudbud via menneskelige relationer og salgsevner.  

Den øgede vigtighed af soft skills står i kontrast til at en stor del af revisors arbejde består i 

udfyldelse af checklister. Den øgede benyttelse af checklister finder sted da tilliden til 

revisionsbranchen er blevet formindsket af revisionsskandaler og Finanskrisen. 

Revisionsvirksomhederne i Big Four vil bevare offentlighedens integritet og reviderer dermed i 

højere grad efter at minimere risiko ved udvælgelse til kvalitetskontrol og ikke efter at levere den 

bedste revisionskvalitet (Dowling, C., Knechel, W.R., Moroney, R. 2018). Disse compliance-checklister 

dokumenterer, at revisionen lever op til revisionsstandarder, lokal- og regional lovgivning samt 

interne retningslinjer. Disse checklister går igennem alle revisionsprocessens trin og dokumenterer 

for eksempel, at selskabsretlig lovning er overholdt, at alle dele af årsrapporten er i 

overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og, at der er taget stilling til samtlige scenarier i 

forhold til uafhængighed, ledelsens integritet samt hvidvask.  
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Det store antal ressourcer, der bliver anvendt på at sikre, at revisionen kan godkendes af en 

kvalitetskontrollant ved udfyldelse af checklister fjerner fokus fra at interagere med kunden face-to-

face, og svækker derved opbyggelse af soft skills i form af kommunikationserfaring og formulering af 

udfordringer fundet i løbet af revisionen.  

6.2. Revisionsteamet i fremtiden 

Sammensætning af revisionsteams forventes i fremtiden at se anderledes ud for at kunne 

imødekomme de øgede behov deres revisionskunder kommer til at få. Størstedelen af de repetitive 

og ukomplicerede revisionshandlinger, som de yngre revisorer på de laverede hierarkiske niveauer 

udfører i dag, forventes erstattet af sofistikeret teknologi. Den stigende kompleksitet af både 

revisionskunder og lovgivning kombineret med krav om at yde større sikkerhed vil resultere i et 

stigende behov for revisorer med forskelligartede baggrunde. Herfor forventes det, at 

revisionsteams i større grad vil indeholde specialister i dataanalyse og brancheindsigt med 

omsluttende kompetencer i revision og regnskab. De underskrivende revisionspartnere vil herved 

repræsentere teamets soft skills.  

Disse specialister kan opnås på to måder. De kan blive hyret fra de specifikke brancher og ind i 

revisionsbranchen hvorefter de vil blive internt oplært som revisorer. Andre vil være nuværende 

revisorer, som vil blive oplært internt til at blive branchespecialister (ICAS, 2016). Herved forventes 

revisionsteamet i fremtiden i mindre grad at kunne illustreres som en pyramide.  

6.3. Barrierer 

Afhandlingen har afklaret at revisionsteams og kompetencer skal ændre sig i fremtiden for at kunne 

tilfredsstille sine kunders behov. Den nuværende revisionsbranche vil ikke nødvendigvis kunne 

opbygge disse kompetencer uden problemer. Herved er det anset relevant at undersøge hvilke 

barrierer revisionsbranchen kan forvente at skulle overkomme for at opnå disse kompetencer. ICAS-

rapporterne identificerer følgende tre barrierer, som vil blive forklaret nedenfor: 

• Rekrutterings- og udviklingsudfordringer 

• Branchens attraktivitet  

• Standardiseringsudfordringer 

For at kunne opnå de kompetencer denne afhandling senere konkluderer revisor i fremtiden skal 

have kræver det, at branchen kan tiltrække dygtige uge talenter. Branchen skal herved være 

attraktiv for studerende og for erfarne profiler med branchekendskab, som vil kunne skifte til et 

revisionsselskab og fungere som branchespecialist. Som understreget i afsnit 4 udvikler revisors 

kompetencer sig både før og under ansættelse ved undervisning og erfaring hvorved det ikke kun er 
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vigtigt at være en attraktiv branche for nye medarbejdere, men det er også vigtigt for at kunne 

fastholde medarbejdere.  

Et generelt problem i revisionsbranchen er, at mange revisorassistenter forlader branchen efter få år 

og, at der en stor løbende medarbejderudskiftning. Ifølge Hiltebeitel et al. (1999) forlader mere end 

halvdelen af den personer, der vælger revision som deres første profession branchen indenfor tre år 

(Gertsson et. al. 2017). En vigtig grund til, at medarbejdere skifter til andre brancher er 

medarbejdertilfredshed (Chi, W., Hughen, L., Lin, C.J. and Lisic, L. 2013), der skal forstås som 

værende et arbejdes evne til at opfylde en medarbejders behov, forventninger, mangler eller krav 

(Larkin, J.M., Leauby, B.A. & Hiltebeitel, K.M. 1999). Som nævnt tidligere kan der være en difference i 

mellem forventninger til jobbet og hvordan jobbet reelt er, hvorved nogle medarbejdere vælger af 

skifte profession efter kort tid. 

Gertson et. al. (2018) undersøgte baggrunden for, at svenske revisorassistenter valgte at forlade 

branchen målt på hvor tilfredse de var med udvalgte forhold, der til sammen udgjorde det daglige 

arbejde som revisorassistent. Disse forhold blev vurderet af nuværende revisorassistenter og 

tidligere revisorassistenter. Undersøgelsen understregede, at lange arbejdsdage og stress 

kombineret med relativt lav løn udgjorde en væsentlig grund til, at respondenterne havde forladt 

branchen (Gertson et. al.,2018, s. 890). Samme forhold indgår herved ligeledes i branchens 

attraktivitet.  

Ved valg af kandidatuddannelse fravælger flere kompetente studenter cand.merc.aud.-studiet fordi 

startlønnen er relativt lav i forhold til startlønnen på andre økonomiske kandidatuddannelser. Dette 

er en barriere for at tiltrække de studerende med de bedste kompetencer indenfor blandt andet soft 

skills, som kræves af fremtiden. Revisionsbranchen er i konkurrence om de bedste studerende fra de 

samfundsvidenskabelige uddannelser. Dog er der en tendens til, at de medarbejdere, der bliver 

ansat i starten er fulde af engagement og initiativ men, at disse bliver drænet fra deres drive 

indenfor et par år på grund af en stor del af rutinearbejde (ICAS, 2016 s. 15).  

Herved begynder afsnittet til den sidste barriere identificeret af ICAS (2016) vedrører de 

implikationer standardiserede arbejdsopgaver har for revisionsbranchen. I modsætning til 

standardiserede arbejdsopgaver er ikke-rutineprægede opgaver, som kundespecifik anvendelse af 

professionel skepsis. ICAS (2016) understregede den fortsatte vigtighed af revisors anvendelse af 

professionel skepsis i fremtiden for at sikre høj revisionskvalitet. Offentlige instanser bruger flere og 

flere ressourcer på at sætte fokus på og bekæmpe risici for samfundet i form af CO2-udledning, 

anvendelse af ukvalificeret arbejdskraft, terrorfinansiering og hvidvask. Det er herved ikke 

usandsynligt, at national lovgivning i fremtiden vil kræve, at sådanne informationer indgår i 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Nellie%20Gertsson
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årsrapporten og, at revisor skal udtrykke holdning til disse i sin revisionspåtegning eller i en særskilt 

påtegning. Omfanget af revision i fremtiden kommer hermed formegentlig til at indeholde flere 

elementer hvorved der vil kræves udøvelse af professionel skepsis på flere områder end det er 

tilfældet i dag hvilket kan formindske den barriere, der består i standardiserede arbejdsopgaver.  

Da revisionsprocesser er bundet op på globale revisionsmetodologier kan der argumenteres for, at 

revisor i mindre grad er tvunget til at anvende sin professionelle skepsis. Revisor kan i den globale 

revisionsmetodologi bliver klogere på hvilke tanker denne skal gøre sig. Herved tænker revisor i 

mindre grad selv hvilke tanker denne skal gøre sig. Der er en velargumenteret baggrund for 

anvendelse af globale revisionsmetodologier, da anvendelse heraf sikrer, at revisionen lever op til 

standarder og lovgivning, at der er international konsistens i udført arbejde, at gøre det nemmere at 

udstationere medarbejdere og at sikre kvalitetskontrol. Dog bliver fokus centreret omkring at nå til 

næste step i den stepvise proces, der er i metodologien i stedet for at fokusere på at afdække de 

revisionsrisici, der er ved den pågældende revision. Da revisoren blot skal følge en “spiseseddel” for 

hvordan samtlige processer i revisionen skal udføres kan anvendelse af globale 

revisionsmetodologier herved mindske revisors kritiske tilgang til revision.  

Hvordan skal yngre revisorer udvikler de vigtige soft skills, der består i professionel skepsis og et 

kritisk mindset, når revisor bruger en væsentlig del af dennes tid på at følge globale 

revisionsmetodologier, udfylde checklister og hakke checkbokse af? Da professionelt 

revisionsarbejde i Big Four er styret mere af bureaukratiske strukturer end af professionel skepsis og 

da revisions- og regnskabsstuderende bliver ansat i et Big Four-selskab med store forventninger er 

der stor sandsynlighed for mismatch mellem forventning til jobbet og jobbets realitet (Gertsson, N., 

Sylvander, J., Broberg, P., & Friberg, J., 2017, s. 5). Carcello, J. V., Copeland, J.E., Jr, Hermonson, R.H. 

& Turner, D.H. (1991) har vist, at udfordrende og varierede opgaver er revisionsassistenters 

foretrukne arbejdsopgaver. Herfor udgør standardisering en barriere for opnåelse af fremtidige 

kompetencer for branchen i, at den nuværende lovgivning og globale revisionsmetodologier har en 

negativ påvirkning på ansættelse og fastholdende af de kompetencer, der er krævet af fremtiden. 

Ligeledes har standardiseringen den effekt på branchen, at denne bliver gjort mindre attraktiv for de 

bedste jobkandidater, som opsøger udfordrende jobmuligheder. For at kunne gøre 

revisionsbranchen interessant for studerende og andre talenter bør der gøres noget herved.  

6.4. FSR – Digital Transformation 

Som følge af den teknologiske udvikling har FSR som nævnt tidligere udarbejdet rapporten Digital 

Transformation (Due et. al., 2018) hvilken blev benyttet i afsnit 5 til at beskrive nogle af de nye 

teknologiske værktøjer og tendenser, der ses for fremtiden. Heri udlægger forfatterne også 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Nellie%20Gertsson
https://www.emerald.com/insight/search?q=Johanna%20Sylvander
https://www.emerald.com/insight/search?q=Pernilla%20Broberg
https://www.emerald.com/insight/search?q=Josefine%20Friberg
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hvorledes denne udvikling kommer til at påvirke revisors kompetencer i fremtiden, og hvordan 

udviklingen også bør have konsekvens for hvordan revisorer uddannes. Derfor vil det følgende afsnit 

se på de kompetencer og tendenser som FSR i deres rapport er kommet frem til, for senere at 

sammenholde med kompetencerne fremsat af ICAS rapporterne og interviewrespondenterne. 

6.4.1. De nye kompetencer 

Det beskrives, at teknologien i fremtiden vil være en langt større del af revisionen. Både i forhold til, 

at revisor bruger langt flere IT-værktøjer og teknologiske løsninger, men også fordi kunderne i langt 

større grad bliver digitaliserede, og selv benytter nogle af disse teknologiske løsninger. Dette nævner 

FSR vil kræve, at revisor har en langt større forståelse for IT, og i praksis kan bruge dataanalyse og de 

øvrige teknologiske løsninger, der bliver udviklet og som er relevante at inddrage for Big Four (Due 

et. al., 2018).  

FSR ligger dermed vægt på, at revisor i fremtiden skal have en langt større teknologisk forståelse, så 

denne er i stand til at udnytte de teknologiske løsninger som både Big Four og kunderne vil benytte. 

Dette påpeger Henrik Glanz, direktør i Redmark, også i rapporten, som en vigtig problematik for 

fortsat at være relevante for og hos kunderne; “Vi bliver nødt til at anerkende, at der er brug for et 

kompetenceløft i takt med, at de traditionelle ydelser forsvinder. Med digitaliseringen bliver vi nødt 

til at være stærke på det IT-mæssige og skarpe på, hvordan vi kan produktudvikle sammen med 

kunden.” (Due et. al., 2018, s. 103). Det anerkendes, at Redmark ikke indgår i Big Four, dog er citatet 

stadig relevant for Big Four.  

Samtidig påpeges det i FSRs rapport, at det konkret er vigtigt at kunne forstå og interagere med IT-

systemer hos kunderne for netop at forstå, hvordan den data man skal benytte til sine analyser reelt 

bliver skabt. Kundernes IT-systemer spiller derfor også en væsentlige rolle i fremtiden, og hvordan 

de kommer til at udvikle sig. På længere sigt argumenteres der i rapporten ligeledes for, at værdien 

af IT-kompetencer vil falde, da det i stedet vil blive krævet fra Big Four som en must-have 

minimumstandard (Due et. al., 2018).  

Rapporten nævner, at der endnu er forskellige meninger om hvordan forholdet mellem maskiner og 

mennesker vil udvikle sig i relation til digitaliseringen i revisionsbranchen. Dog peger den på en 

række opgaver, som vil ændre sig fra, at revisor interagere med kunden til, at revisorer blot skal 

interagere med en robot, når revisor eksempelvis skal anmode om revisionsdokumentation eller 

andre forespørgsler man på nuværende tidspunkt ville stille til en bogholder. Samtidig er der også 

steder hvor kunden i stedet skal interagere med en robot i stedet for revisor, hvilket mindsker den 

personlige kontakt mellem revisor og kunden. Det er netop denne kontakt mellem revisor og kunde, 

som kunderne har behov for, da der fortsat ses et behov for rigtige mennesker i rådgivning med 
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kunden. Med den mindre kontakt de to parter i mellem skal revisor finde andre måde at sikre sin 

tilstedeværelse hos kunden, da det netop er denne nærhed og kontakt, der gør, at revisor kan 

rådgive kunden på bedst mulig måde, ved at få en dybere forståelse for kunden og dens branche, 

men også for de mennesker som er ansat hos kunden. Derfor påpeger FSRs rapport også, at der i 

fremtiden vil være langt større behov for soft -og social skills, da dette vil være en af de vigtigste 

differentieringsparametre da IT-kompetencer som nævnt bliver en must-have minimumstandard 

(Due et. al., 2018).  

Rapporten konkretiserer ligeledes, at forståelsen for IT og dataanalyse ikke skal ske på et teoretisk 

plan, men som nævnt på et forretningsmæssigt og anvendelsesorienteret niveau, dog ikke i sådan en 

grad, at revisor udvikler sig til at blive programmør. At opnår disse kompetencer påpeger Thomas 

Hofman-Bang fra KPMG således også i rapporten, som en af de helt store udfordringer; “Vi har en 

udfordring ift. kompetencer. Det er ikke nok at nogle få - typisk specialuddannede IT-revisorer - har 

IT-kendskab. Alle revisorer skal kunne tale med kunden og levere ydelser, der er tænkt ind i en digital 

sammenhæng. Det er en udfordring for den modne del af organisationen, der skal have et nyt 

mindset og kompetenceløft. Men det er også en stor udfordring ift. uddannelserne, der ikke har 

tilpasset sig. Og det kan kun gå for langsomt, med at ændre dette.” (Due et. al., 2018, s. 105).  

Til at illustrere de kompetencer rapporten mere konkret mener revisor i fremtiden skal besidde har 

FSR opstillet følgende oktagon, som indeholder otte kompetencer FSR mener er de vigtigste; 

 

Kilde: Due et. al., 2018, s. 104 

Det ses, at alle kompetencer i figuren går igen i relation til de allerede nævnte områder i 

afhandlingen hvor revisor skal forbedre sig i relation til fortsat at være konkurrencedygtig i 

fremtiden. Sidst rejser rapporten spørgsmålet om de mange nye opgaver, som vil opstå kommer til 
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at betyde, at andre kandidater end cand.merc.aud’er skal kunne gå til revisoreksamen. Dette leder 

dermed også videre til om der burde ændres på de uddannelser der er i dag, hvilket rapporten også 

har kommenteret på.  

6.4.2. Mulige ændringer til uddannelserne 
FSR mener, at uddannelserne skal påvirkes i en mere teknologisk retning hvis revisorerne skal være 

klædt på til fremtidens revisionsopgaver. Derfor mener de blandt andet, at det er centralt, at 

studerende i løbet af deres uddannelse skal præsenteres for emner som eksempelvis machine 

learning, cybersikkerhed, anvendelse af data og IT, strategi og IT-systemer. Herved vil disse få 

mulighed for at dygtiggøre sig i nogle af disse områder i løbet af uddannelsen. Dette skal samtidig 

ske på en sådan måde, hvor fokus rykkes fra udenadslære til i stedet at fokusere på case- og 

projektarbejde, så eleverne får en mere praktisk tilgang til brugen af det teoretiske grundlag som de 

tilegner sig. Fokus skal derfor også ændre sig fra træning i at opstille regnskaber, som vil blive 

automatiseret til mere strategiske områder, som kan træne de studerende i at få større indsigt i 

revisionskunder. Dermed ikke sagt, at de traditionelle områder revision, regnskab, erhvervsret og 

skat, som bidrager med en række kernekompetencer skal udfases, men disse skal nærmere indgå 

mere elementært i en interaktiv læringsproces gennem case- og projektarbejde (Due et. al., 2018). 

Derudover mener FSR, at der skal ske specialisering af revisorerne enten i virksomheden eller 

allerede undervejs på cand.merc.aud, i form af en specialiseret retning for IT-revisorer. For de, der 

ikke vælger en specialiseret retning, skal grundniveauet for IT-kompetencer også have et løft, hvilket 

både kan ske på uddannelsen eller ved indførsel af konkrete IT-certificeringer eller tech-

certificeringer (Due et. al., 2018). 

Samtidig nævner FSR også, at det videre uddannelsesforløb efter universitetet burde gøres mere 

fleksibelt således, at der er mere sammenhæng og fokus i eksamen ved revisoreksamen på de 

kerneopgaver, der forventes, at revisor til dagligt kan løse ved brug af de nye kompetencer FSR i 

foregående afsnit påpegede. Dette skal ske for at muliggøre, at revisorer med andre baggrunde end 

cand.merc.aud reelt vil søge til revisoreksamen. I relation til dette påpeger Jesper Kofoed, 

daværende bestyrelsesformand for EY, at rekrutteringsgrundlaget har ændret sig, hvorfor IT og 

dataanalyse bør få en større betydning for uddannelserne; “Vores primære rekrutteringsgrundlag er i 

dag cand.merc.aud. De har grundlæggende de samme fag, som da jeg blev uddannet i 1989. Der er 

behov for, at hele IT- og dataanalysedelen får en væsentlig opkvalificering på uddannelsen. En revisor 

skal ikke nødvendigvis kunne programmere en robot, men de skal kunne forstå dataanalyse, 

beherske og navigere i nye teknologier på et højt brugerniveau. Samtidig er vi begyndt at rekruttere 

bredere end tidligere, særligt folk fra de mere tekniske STEM-uddannelser, og dem vil der komme 

flere af i fremtiden.” (Due et. al., 2018). 
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6.4.3. Udfordringer i relation til udviklingen 
I det foregående afsnit hvor ICAS’s syn på fremtidens revisor blev gennemgået blev samtidig belyst 

en række barrierer, som skal overvindes for, at revisors kompetencer kan udvikle sig i den ønskede 

retning. FSR s rapport fremhæver ligeledes en stor barriere for den teknologiske udvikling og dermed 

også en barriere for revisors teknologiske kompetencer. 

Særligt fremhæver brancheorganisationen, at revisionsbranchens karakteristiske partnerskabsmodel 

er en stor udfordring i relation til udviklingen, da man typisk vil have en række ældre partnere, som 

måske ikke forstår teknologien eller kan se den store effekt på sine kunder før de er gået på pension. 

Derfor er disse ikke interesseret i at finansiere store investeringer i ny teknologi da de hellere ser, at 

de kan trække årets overskud ud. Dette er ligeledes en udfordring Louis Strøm, registeret revisor fra 

Baagøe Schou, i rapporten kan nikke genkendende til, og udtaler følgende; “Den største udfordring 

for mange virksomheder kan vise sig at være deres sammensætning af partnere. Mange 

virksomheder har typisk en del ældre partnere og så måske også nogle unge, der lige er kommet ind. 

De ældre er ofte mest fokuserede på at kunne trække et overskud ud af forretningen, hvorimod de 

yngre gerne vil investere, for eksempel i nye løsninger og ny teknologi, fordi de skal se længere frem. 

Det er en udfordring for branchen. Man bliver nødt til fremover at tænke meget mere i udvikling – 

især på partnerniveau.” (Due et. al., 2018, s. 101).  

Rapporten pointerer ligeledes, at dette ikke vil have samme påvirkning hos Big Four selskaberne, da 

beslutningen om investering i ny teknologi allerede er taget samtidig med, at man er del af et 

international netværk, hvor der ligeledes stilles nogle krav men også, at der bliver stillet meget 

teknologi til rådighed, som udvikles på globalt plan. Dog vil implementeringen af teknologi hos den 

enkelte kunde stadig i høj grad afhænge af partnerens villighed til at benytte ny teknologi, hvorfor 

udfordringen endnu er til stede i Big Four (Due et. al., 2018). 

6.5. Fremtidsforskning - Gartner 

Flere universiteter samt konsulentvirksomheder undersøger hvilke karakteristika fremtidens 

revisionsbranche kommer til at have, hvilket understreger denne afhandlings relevans. Et af de 

konsulenthuse, som har beskæftiget sig med emnet er Gartner i form af undersøgelsen “Audit 2020: 

Your action plan to prepare now”. Gartner er en af verdens mest succesfulde konsulentvirksomheder 

hvilket understreges i, at 73% af verdens 500 største virksomheder har valgt Gartner som deres 

konsulent (Gartner, 2019). Gartner tilbyder ekspertrådgivning og værktøjer til alle brancher og 

service lines over hele verden. I undersøgelsen nævnt ovenfor identificerede Gartner fem shifts i 

revisors arbejdsfunktioner i fremtiden. Med shifts skal forstås væsentlige ændringer. Nedenfor 

redegøres for disse shift med det formål at understrege hvorledes revisors arbejde kommer til at 
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ændre sig og herved undersøge hvorledes Gartner er enige med ICAS og FSR i relation til hvordan 

dette kommer til at påvirke fremtidens revisors kompetencer.  

6.5.1. Shift 1: Dynamisk risikodækning 

I stedet for at fokusere på at levere revisionen indenfor deadlines og budget vil revisionen i 2020 

fokusere på at afdække forventede fremtidige risici, som kunden kan komme til at stå overfor. 

Gartner undersøgte i forbindelse med 2020-rapporten hvilke revisionsfunktioner afdelingsledere i 

revisionsvirksomheder prioriterede højest. Nedenfor er afdelingsledernes svar illustreret. Jo højere 

procentsats angivet, jo større prioritet havde afdelingslederne i revisionsvirksomhederne på 

nedenfor præsenterede arbejdsopgaver: 

 

Kilde: Gartner (2018) 

Den funktion, der blev prioriteret højest var at identificere og tilgå forventede fremtidige risici i 

kundens forretning. Det fremhæves ligeledes, at interessentsamarbejde og brug af dataanalyse blev 

anset som den andenstørste prioritet. Under interessenter indgår Big Fours kunder, hvorved Gartner 

understreger vigtigheden af de soft skills, der for en revisor skal ligge til grund for det gode 

kundesamarbejde. Dataanalyse var en stor prioritet hvorved revisor bør have kompetencer til at 

kunne udføre sådanne, hvordan der igen som ved soft skills igen her er enigehed med ICAS’ - og FSRs 

fremtidsforventninger. For at imødekomme især prioriteten om at identificere og tilgå forventede 

fremtidige risici hos kunden bør visse arbejdsprocesser hos Big Four opdateres, da dette ikke er 

noget, der bliver brugt meget tid på i dag. Planlægningsprocessen bør ændres således, at der 

afsættes tid og ressourcer til at udføre denne handling. Ligeledes bør dataanalyse integreres i 

revisionsvirksomhedens revisionsmetodologi og brugen af løbende overvågning af kontroller kan 

med fordel forøges til at identificere risici. Samarbejdet omkring identifikation af risici skal 

kommunikeres i en salgs risikopartnerskab med kunden.  
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6.5.2. Shift 2: Risikopartnerskab 

Andet shift består i, at revisor kommer til at levere dybdegående risikorapporter på baggrund af 

handlingerne i shift 1 til revisionskomitéen. Revisionen vil herved indgå i et risikopartnerskab med 

kunden hvori revisor leverer fremadrettet rådgivning til kunden i form af hvilke kontroller kunderne 

bør implementere for at afdække opstående risici på mest effektive vis. Gartner forudser herved, at 

rådgivning bliver en større del af revisors ydelser, hvilket ligeledes har været understreget af andre 

ICAS og FSR. Risikopartnerskabet inkluderer, at revisor leverer real-time risikorapporter på baggrund 

af løbende kontrolovervågning. Risikopartnerskabet forventes at blive grundlag for kundens løbende 

forbedring af generel risikostyring. Partnerskabet vil ligeledes tillade revisor at få et tættere forhold 

til dens interessenter, som ovenfor er præsenteret som den anden vigtigste prioritet. 

Risikopartnerskabet vil betyde, at kundens kontroller kan blive strømlinet og mindre effektive 

kontroller kan blive erstattet af forbedrede kontroller. Gartner forudser, at risikoarbejdet mellem 

revisor og revisionskunde kommer til at kræve anvendelse af ressourcer inden for IT og dataanalyse 

samt ressourcer med anden baggrund end revision indenfor teknologi og branchekendskab. Herved 

understreges behovet for forøgede teknologiske kompetencer ligeledes af Gartner.  

6.5.3. Shift 3: Indbygget risikostyring 

I dag har revisionskunder outsourcet store dele af sin risikostyring til revisor. I fremtiden forventes 

det, at kunden vil insource risikostyring tilbage til egen organisation og, at revisor i stedet assisterer 

kunden i at blive eksperter i risikostyring. Modellen nedenfor illustrerer revisionskunders anvendelse 

af revisor som risikostyrer (second line): 

 

Kilde: Gartner (2018) 

Undersøgelsen viser, at 7% af revisionskunder har ansat revisor til at oplære sig i risikostyring. 34% 

af revisionskunder brugte revisor som rådgiver i risikostyring på ad hoc basis. 42% af revisionskunder 

havde etableret processer til at dele risikoinformation med revisor og forsøgte at integrere 
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risikostyring i revisionen af årsrapporten og 17% af revisionskunderne havde etableret en plan for 

samt kriterier for, at revisor kunne blive ansat til at optimere kundens risikostyring. 

Revisor vil i denne rolle som rådgiver i hvordan kunden optimerer sin risikostyring skulle samarbejde 

med kunden på anden vis end i dag. Rådgivningen forventes at ville indeholde, at revisor overbeviser 

ledelsen om, at kontroller gennemføres med højere frekvens samt, at der i hele kundens 

økonomifunktion skabes et større fokus på risikostyring. Der er igen tale om arbejdshandlinger som 

revisorer på nuværende tidspunkt ikke udfører, hvorved dette kan komme til at kræve udvidede 

kompetencer.  

6.5.4. Shift 4: Digital revision 

Det forventes, at revisionsteams ikke længere kommer til at udføre revisionen på kundens kontorer i 

et fastsat tidsinterval efter balancedagen ved brug af traditionel revisionsmetodologi og stikprøver. 

Det vil herved blive normalt, at revisionen bliver udført på afstand i løbet af regnskabsåret og 

revisionen vil være fremtidsskuende. Herved understreges behovet for soft skills for at pleje 

kundesamarbejdet, der kommer på afstand. Revisor bør gøre større brug af data for at revidere 

mere effektivt og for at identificere og reagere på problemer hurtigere og re-allokere knappe 

ressourcer mere effektivt. Øget brug af robotics og øvrige CAATs kan betyde, at lovgivning og 

standarder skal opdateres. Dette undersøges i afsnit 8. 

6.5.5. Shift 5: En struktur drevet af operationel ekspertise 

Revisionsteams skal i fremtiden ikke bestå af de karriererevisorer med baggrund indenfor regnskab 

og revision, som udgør grundstammen af medarbejdere i revisionsbranchen i dag. I stedet vil 

revisionsteams hovedsageligt bestå af revisorer med operationel erfaring fra virksomheder, og 

samtidigt vil revisionsteams drage større fordel af specialister og eksperter. Som vist nedenfor er der 

en væsentlig forskel på revisors eksisterende kompetencer (lyseblå) og det kompetencebehov som 

revisionskunderne kræver af revisorerne (mærkeblå). Differencen bør fyldes ud af specialister. 
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Kilde: Gartner (2018) 

Det understreges at modellen klart argumenterer, at kunderne ønsker at revisor har større 

kompetencer inden for det teknologiske. Gartner argumenterer, at teamsammensætning i 

revisionsbranchen skal ændres så teams kan være mere fleksible og tillade andre former for 

kompetenceprofiler. Der bør rekrutteres utraditionelt talent og revisionshusene bør specialisere 

eksisterende revisorer og specialister fra andre service lines i revisionsvirksomheden vil blive 

anvendt i højere grad, hvilket ligeledes er understreget af ICAS og FSR.  

I det pågældende afsnit er gennemgået de fremtidsudsigter og kompetencer som ICAS, FSR og 

Gartner har konkluderet i deres respektive udgivelser.  

Her blev det fundet af ICAS, at brancheindsigt, teknologi- og dataforståelse og soft skills er blandt de 

vigtigste fremtidige kompetencer. Samtidig påpegede ICAS, at det fremtidige revisionsteam bør 

inkludere flere specialister. ICAS fremhævede ligeledes samt en række barriere, som skal overvindes 

for at disse kompetencer kan opnås. Disse barrierer bestod af rekrutterings- og 

udviklingsudfordringer, udfordringer med branchens attraktivitet samt 

standardiseringsudfordringer.  

FSR kom i deres rapport frem til lignende kompetencer, hvor især en bred teknologiforståelse på et 

forretningsmæssigt og anvendelsesorienteret niveau blev fremhævet. FSRs rapport konkluderede 

ligeledes, at soft- og social skills bliver langt vigtigere i takt med, at flere opgaver bliver 

automatiserede. Samtidig blev det i rapporten diskuteret om uddannelse skal være mere praktisk 

orienteret end hidtil samt om uddannelsesprofilerne bør laves om så andre profiler end kandidater 

med cand.merc.aud.-uddannelsen kan have en reel mulighed for at bestå revisoreksamen.   
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Gartner identificerede fem fremtidige shifts i revisors arbejdsfunktioner. Herunder forudså Gartner, 

at revision bliver mere digital og kommer til at være mere afhængig af inkludering af branche- og IT-

specialister. Disse fremtidsudsigter er i tråd med de kompetencer de to øvrige organisationer fandt 

revisor skal have i fremtiden. Disse kompetencer og udfordringer som nu er blevet fremhævet vil i 

afsnit 8 blive sammenholdt med svarene fra de medvirkende i afhandlingens interviews.  

7. Interviewpersoner 

I metodeafsnittet blev det nævnt, at den primære data udgøres af interviews af eksperter og 

interessenter til revisionsbranchen. Disse eksperter og interessenter blev delt op i tre kategorier. 

Nedenfor fremgår de enkelte personer og en beskrivelse af deres profil og relevans i relation til 

afhandlingens problemstilling. Dette er med til at styrke afhandlingens validitet, da der er tale om en 

række fremtrædende personer, hvis svar må vurderes at være relevante og i høj grad kan benyttes i 

relation til den komparative analyse i slutningen af afsnit 8. 

Interviewene benyttes i næste afsnit 8 til at sammenligne om interviewpersonerne er enige i de 

fremtidsudsigter samt fremtidige kompetencer som ICAS, FSR og Gartner identificerede. Samtidig 

skal de bidrage med input i relation til de emner, som er opstillet i afhandlingens afsnit 4 og 5.  

7.1. Revisorer 

❖ Michael Groth Hansen 

Statsautoriseret revisor, partner i PwC og tidligere innovation leader hos EY. 

Michael Groth Hansen er valgt som interviewperson, da han vurderes at have en stor viden 

om de teknologiske værktøjer, som fremtiden for revision byder på, og hvad det betyder for 

revisors kompetencer, som følge af hans tidligere position som innovation leader i EY. 

Samtidig har han anciennitet hos to af de fire selskaber under Big Four og disses 

engagement i udviklingen som følge af nuværende og tidligere partnerskab i PwC og EY. 

❖ Thomas Hjortkjær Petersen 

Statsautoriseret revisor, partner i EY, tidligere foredragsholder og vejleder på cand.merc.aud. 

på CBS og Aalborg Universitet samt tidligere instruktør på SR-akademiet og censor til 

skriftlige revisoreksaminer. 

Thomas Hjortkjær Petersen er valgt som interviewperson, da han vurderes at have stor 

praktisk viden indenfor brug af nye teknologier, da han bruger disse som testpilot på flere 

revisioner. Samtidig har han anciennitet fra to af de fire selskaber under Big Four og disses 

engagement i udviklingen som følge af nuværende og tidligere partnerskab i EY og Deloitte. 

Thomas kan herudover som certificeret revisor i finansielle virksomheder, der typisk 
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anvender flere automatiserede processer end andre brancher, bidrage med et differentieret 

syn i forhold til de øvrige revisorer. 

❖ Margrethe B. Bergkvist 

Statsautoriseret revisor, Associate Partner i EY, og leder af EY Journey. 

Margrethe Bergkvist er valgt som interviewperson, da hun er ansvarlig for EY’s interne 

uddannelsesprogram, EY Journey, og dermed følger med i udviklingen, så 

uddannelsesprogrammerne kan skræddersyes således, at fremtidens revisorer har de 

fornødne kompetencer.  

7.2. Revisionskunder 

❖ Gert Lillebæk 

CFO i Viking Lifesaving Equipment og tidligere afdelingsledende revisor hos Deloitte.  

Gert Lillebæk er valgt som interviewperson, da han som kunde til revisionshusene kan 

komme med en CFO’s syn på hvad de ønsker af revisor i fremtiden, og dermed også hvad 

revisor skal kunne for at opfylde dette.  

❖ Anne Rømer 

CFO i DFDS Logistics, revisionsudvalgsmedlem i Nordea, statsautoriseret revisor, tidligere 
partner hos KPMG og tidligere intern revisionschef i TDC. 

Anne Rømer er valgt som interviewperson, da hun som kunde til revisionshusene kan 

komme med en CFO’s syn på hvad en stor virksomhed ønsker af revisor i fremtiden, og 

dermed også hvad revisor skal kunne for at opfylde dette. Samtidig er hun 

revisionsudvalgsmedlem i Nordea, og er dermed med til at stille krav til og vælge revisor i en 

stor organisation. 

❖ Mark Palmberg 

Økonomidirektør i GF Forsikring, statsautoriseret revisor og tidligere partner hos KPMG. 

Mark Palmberg er valgt som interviewperson, da han netop er startet som CFO i 

forsikringsbranchen, som i høj grad benytter ny teknologi og automatiseringsredskaber. 

Samtidig er Mark netop afgået som partner i KPMG, og har derfor også et kendskab til 

revisionsbranchen, så han kan bidrage med synspunkter fra begge sidder af bordet. 

7.3. FSR og uddannelse 

❖ Kim Klarskov Jeppesen 

PhD, professor ved CBS og studieleder for cand.merc.aud.-studiet på CBS. 
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Kim Klarskov Jeppesen er valgt som interviewperson, da han som studieleder er ansvarlig for 

udviklingen af cand.merc.aud.-studiet, og dermed for hvilke kompetencer revisorer bliver 

udstyret med fra universitet. 

❖ Peter Gath 

Statsautoriseret revisor, bestyrelsesformand i FSR og partner i EY. 

Peter Gath er valgt som interviewperson, da han som bestyrelsesformand i FSR og partner i 

EY i høj grad er med til at sætte dagsordenen for revisionsbranchen. Som led i hans arbejde 

for FSR har han haft en stor berøring med hvordan revisors kompetencer skal udvikle sig i 

fremtiden, hvilket senest er kommet til udtryk i en FSR-kampagne med titlen 

Revisorkompetencer 2020, som skal belyse revisors fremtidige kompetencer. 

8. Analyse 

I det følgende afsnit vil det analyseres hvad der kendetegner revisor i dag, og hvilke kompetencer 

litteraturen og de interviewede personer peger på revisor skal besidde i fremtiden. Dette vil ske ved 

sammenholdelse af de kompetencer og tendenser, som blev fundet i det foregående afsnit med de 

svar, som er givet af interviewpersonerne. Samtidig vil den data, som er indhentet i de indledende 

afsnit ligeledes blive inddraget i relation til at beskrive udviklingen fra i dag til fremtiden.  

I metoden blev det beskrevet, at afhandlingens interviewpersoner er delt op i tre kategorier; 

Revisorer, Kunder og FSR & Uddannelse. Analysen er derfor ligeledes struktureret således, så de 

forskellige synspunkter fra hver af kategorierne belyses en efter en. Dette sker til dels med 

udgangspunkt i afhandlingens struktur på de beskrivende afsnit, men samtidig er det også forskellige 

vinkler de forskellige grupper har bidraget med, hvorfor de indholdsmæssigt afviger fra hinanden, og 

fokuserer på de undersøgelsesspørgsmål, der henvender sig til den enkelte kategori.  

Sidst i analysen vil der blive samlet op på de tre kategoriers svar samt litteraturens syn på fremtidens 

revisor, og hvilke ligheder og forskelle disse menes at have. Dette vil efterfølgende lede til 

identifikation af anbefalinger rettet mod Big Four, FSR samt uddannelsesinstitutionerne til hvorledes 

disse kan sikre, at revisor i fremtiden får de fornødne kompetencer. 

8.1. Analyse af hvad der kendetegner i dag 

Dette afsnit indeholder analyse og fortolkning af afhandlingens afsnit 4, der beskriver hvad der 

kendetegner revisor i dag. Formålet hermed er at udfordre de påståede nuværende kendetegn. Den 

nuværende revisors kendetegn er i afsnit 4 beskrevet ud fra litteraturen, hvor dette afsnit nuancerer 

dette billede ved at inddrage interessenter fra revisionsbranchen og deres kommentarer på 

uddannelse, for at skitsere nogle af de kompetencer, som kendetegner revisor i dag. Som afslutning 
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på afsnittet inkluderes interessenternes syn på hvorledes standarder og lovgivning er indrettet i 

forhold til, at revisor i fremtiden kan blive mere digital, som er omdrejningspunkt for analysens 

næste afsnit om revisors kompetencer i fremtiden.  

Uddannelsen til at blive revisor blev i afsnit 4 understreget som opdelt i flere grene bestående af 

cand.merc.aud.-studiet, revisoruddannelsen og intern uddannelse inkluderende intern 

efteruddannelse. Uddannelserne skaber sammen med den praktiske erfaring revisorernes 

kompetencer og er hermed udslagsgivende for de kompetencer en revisor opnår. Herved er det 

essentielt, at uddannelserne i dag sammensættes af pensum, som er kompatibelt med fremtidens 

kompetencekrav til revisor. Herved har forfatterne af denne afhandling anset det relevant at 

undersøge hvad Copenhagen Business School i dag aktivt gør for at holde sig opdateret med 

udviklingen i revisionsbranchen og for at opdatere pensum løbende. Til dette spørgsmål svarede 

professor i revision og studieleder på cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School, Kim 

Klarskov Jeppesen følgende (Jeppesen, 03:37-03:58); 

“Vi lytter til hvad der sker i branchen og så prøver vi at følge med i det så godt vi kan. Nu med 

dataanalysedagsordenen har vi gjort en masse her de sidste par år for ligesom at følge op på det da 

det gik op for os hvor alvorligt det var herude”. 

Med dataanalysedagsordenen refererer Kim Klarskov Jeppesen til behovet for opdatering af 

kurserne på cand.merc.aud.-studiet med indhold af undervisning i anvendelse af dataanalyse i 

revisionsbranchen. FSR samt Big Four har ytret efterspørgsel herefter direkte til Copenhagen 

Business School i kraft af, at brug af dataanalyse som CAAT har opnået langt større anvendelse de 

sidste par år. Dette resulterede i, at Copenhagen Business School i efteråret 2018 for første gang 

udbød valgfaget Audit data analytics og anden ny teknologi i revision, som tidligere nævnt i afsnit 4. 

Der kan herved argumenteres for, at kandidatuddannelsen i dag forsøger at følge med udviklingen, 

men at den stadig er på bagkant af udviklingen. Cand.merc.aud.-studiet giver den studerende 

kompetencer til at revidere en virksomheds regnskabsmæssige rapportering og undervisningen bør 

dermed stemme overens med den måde, der reelt revideres på. Herved kan det ikke konkluderes, at 

den nuværende kandidatuddannelse er kompatibel med fremtidens kompetencekrav til revisor, 

hvorved der er behov for nytænkning heraf. Revisoreksamen er ligeledes fornyeligt blevet 

omstruktureret ved vedtagelse af ændring til Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte 

revisorer i 2013, som trådte i kraft per 1. januar 2014. 

Revisoreksamen var indtil 1. januar 2014 bestående af først tre og senere to skriftlige eksaminer 

hvor den kandiderende statsautoriserede revisor fik en samlet karakter baseret på et gennemsnit af 

de karakterer, der var uddelt til de skriftlige eksaminer. Med virkning fra den 1. januar 2014 blev den 
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skriftlige eksamen delt i tre og karakter blev givet efter hver enkelt eksamen, hvorved kandidaten 

ikke længere kunne opnå titlen hvis denne underpræsterede til den eneste af to skriftlige eksaminer. 

Ændringen gjorde med andre ord, at det at blive statsautoriseret revisor gik fra at være et 

højdespring til at være et hækkeløb. I relation til lovgivning i revisoruddannelsens forstand anser 

Peter Gath lovgivningen som en forhindring for udvikling af revisors kompetencer i fremtiden (Gath, 

44:20-45:11); 

 “Den nye eksamensform har haft nogle utilsigtede konsekvenser... Eksamensformen har gjort at 

beståelsesprocenterne er faldet betydeligt og det var jo slet ikke tanken”. 

Omlægningen har gjort det sværere end det allerede er at fastholde personale i branchen. Ifølge 

Peter Gath betyder omlæggelsen ligeledes, at flere kvinder omkring 30-årsalderen fravælger 

revisionserhvervet grundet graviditetsønsker og færdiggørelse af den lovkrævede cand.merc.aud.-

uddannelse plus tre års praktisk erfaring fra et godkendt revisionsselskab ofte falder samtid i denne 

alder. Samtidig venter flere revisorer i længere tid med at gå til eksamen for at have større 

sandsynlighed for at bestå. Ligeledes afholder det nye forløb revisorer fra at ønske at blive indstillet 

til uddannelsen. Konsekvensen af omlæggelsen af uddannelsen er illustreret i nedenfor 

præsenterede graf: 

 

Egen tilvirkning af efter (Ghazvini, 2015) og (Revisoreksamen, 2019)  

 

Der er med den nye ordning færre tilmeldinger til de skriftlige eksaminer og beståelsesprocenten er 

lidt under niveau i forhold til den gamle ordning. Herved kan der argumenteres for, at den nye 

ordning på negativ vis har givet yderligere respekt til uddannelsens sværhedsgrad og hvilket samtidig 

er et resultat af, at de tilmeldte bruger længere tid på at forberede sig inden de tilmelder sig 
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eksamen. Ligeledes kan udledes, at de revisorer, der er i tvivl om de ville være statsautoriserede 

søger ud af revisionsbranchen.  

Big Four havde i efteråret 2018 selv undervist internt i brug af dataanalyse som revisionsværktøj i 

flere år, hvorved det er unaturligt, at de nye medarbejdere, der bliver ansat fra 

kandidatuddannelsen ikke kommer med en havde en grundlæggende forståelse for dataanalyse 

samt øvrige CAATs og disses anvendelse i revisionsbranchen. Der kan hermed argumenteres for, at 

der er opstået at spænd mellem den teoretiske undervisning på cand.merc.aud.-studiet og det at 

være revisor for Big Four i praksis. Hvor stor en forskel der er på betydningen af dataanalyse som 

CAAT på cand.merc.aud.-studiet kontra i Big Four er bemærkelsesværdig. Dette understreges af 

Margrethe Bergkvist, da forfatterne af denne afhandling spurgte hende hvor stort en del 

dataanalyse fylder i den interne undervisning hos EY (Bergkvist, 03:18-04:28): 

“Der er ingen tvivl om, at det er det det hele går ud på. De (red. revisorerne) støder første gang på 

dataanalyse når de bliver udnævnt til senior... og så har de det mere eller mindre faktisk resten af 

deres tid som senior... og så er der update for seniors hvert år og der er det ren dataanalyse vi 

underviser i. I forhold til for 5 år siden og til nu så underviser vi markant mere i dataanalyse nu end vi 

har gjort før. 

Heri understreges forskellen på betydningen af CAATs i den interne undervisning hos Big Four kontra 

betydningen af CAATs i undervisningen på cand.merc.aud.-studiet, der indtil efteråret 2018 var 

ikkeeksisterende. Revisorer undervises hermed ikke i dataanalyse og andre CAATs som assistenter, 

hvilket er det niveau, der ansættes på efter gennemført cand.merc.aud.-uddannelse. Grunden til 

dette er, at nyansatte revisorer som det første skal oplæres i interne systemer samt revisionsteori. 

Det er cirka en tredjedel af de trainees, der bliver ansat, som ansættes efter endt 

kandidatuddannelse hvorved de resterende to tredjedele ikke har haft undervisning i revisionsteori 

ved ansættelse, hvorved initial undervisning i revisionsteori er begrundet. De resterende to 

tredjedelen skal dog efterfølgende efter endt HD gennemføre kandidatuddannelsen som led i sin 

ansættelse, hvorved det begrundes, at cirka 90% af trainees er sourcet fra cand.merc.aud.-studiet, 

som tidligere udtalt af Michael Groth Hansen i afsnit 4. 

Som beskrevet af Pedrosa et. al. i afsnit 4 anvendes CAATs i dag i større grad end nogensinde før, 

dog anvendes hovedsageligt ukomplicerede programmer som Excel og working papers. Altså fylder 

den digital revision ikke meget i dag, dog tyder Big Fours massive investeringer på, som skrevet i 

afsnit 5, at avancerede CAATs vil blive anvendt i fremtiden. For at muliggøre den digitale revision skal 

standarder muliggøre dette ved ikke at være en hindring og disse skal i stedet give vejledning i 

hvorledes den digitale revision bør udføres. Hvis lovgivning og standarder er etableret til at 
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understøtte den digitale revision er der ligeledes grundlag for at udvikle revisors kompetencer til at 

udføre den digitale revision. Herved opstår et grundlag for at videreudvikle undervisningsmaterialet 

på cand.merc.aud.-studiet.    

På baggrund heraf har forfatterne af denne rapport undersøgt hvorledes revisionsbranchens 

interessenter ser de nuværende revisionsstandarder som en hindring for den digitale revision. Da vi 

spurgte Peter Gath, formand for FSR, om revisor i dag er god nok til at udnytte teknologiske 

løsninger og dermed effektivere revisionen udtrykte han en hindring ved de nuværende 

revisionsstandarder i forhold til den digitale revision (Gath, 18:52-19:10); 

“ ... Vi er også meget regelstyrede i den måde vi skal arbejde på og den måde vi skal dokumentere 

tingene på. Så ingen tvivl om at vores revisionsstandarder og regnskabsstandarder ikke er indrettet 

til en digital verden”. 

En af årsagerne til, at Peter Gath er af denne holdning skal findes i, at der er i øjeblikket ikke er meldt 

noget klart ud fra revisortilsynets kvalitetskontrol vedrørende hvilke processer revisor kan anvende 

dataanalyse til (Gath, 19:57- 20:17); 

Den måde som revisortilsynet, altså kontrollen af os som revisorer, er også meget bygget op om 

hvordan standarderne er bygget op og derfor er der en nervøsitet i branchen for at hvis jeg nu gør 

det på en anden måde og jeg får besøg af revisorinspektionen – hvad sker der så? Bliver jeg 

underkendt? 

I modsætning til Peter Gath anser Margrethe Bergkvist, Thomas Hjortkjær Petersen (Petersen, 

15:42-16:38) og Michael Groth Hansen (Hansen, 03:20-03:25) ingen hindring i standarderne i forhold 

til den digitale revision, da de blev spurgt hvilken indflydelse lovgivningen har på revisors 

kompetenceudvikling, hvilket nedenfor er præsenteret ved Margrethe Bergkvists svar herpå 

(Bergkvist, 09:22-09:38);  

 “Lovgivning er pt. ligeglad med om vi laver digital revision eller om vi ikke laver digital revision. 

Revisionsstandarder sætter ikke nogle begrænsninger, men de hjælper heller ikke” 

Altså er der delte meninger om hvorledes de nuværende revisionsstandarder er en forhindring for 

den digitale revision og udviklingen af revisors kompetencer. Dog er der en klar overvægt af 

respondenter, der ikke vurderer, at der eksisterer en forhindring heri. Hvor standarderne beskriver 

hvordan der bør revideres og dermed vejleder revisor frem til revisionskonklusioner sætter 

lovgivning direkte krav. Lovgivningen kan dermed lige så vel som standarderne forhindre revisor i at 

udvikle sine kompetencer.  
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Som nævnt i afsnit 4 udgøres den konkrete lovgivning på området af Revisordirektivet og 

Revisorloven. Direktivet ligger til grund for implementering i Revisorloven, der udelukkende 

indeholder meget overordnede krav til revisors kompetencer i form af forholdene bestemt i lovens 

§16: Professionel skepsis, etik og moral, uafhængighed, vurdering af skøn, objektivitet, fornøden 

omhu og hurtighed samt stillingtagen til vurdering af kriteriet om fortsat drift. I og med, at de 

lovfæstede krav til revisors kompetencer er meget overordnede og i væsentlig udstrækning er op til 

fortolkning anser denne afhandlings interviewrespondenter ikke, at den nuværende lovgivning er til 

hinder for udviklingen af revisors kompetencer. Som det blev fundet tidligere i dette afsnit er de 

nuværende standarder i overvejende grad heller ikke en hindring for, at revisionsbranchen kan 

udvikle sig digitalt. Dog er alle interviewrespondenter enige i, at de nuværende standarder og den 

nuværende lovgivning ikke direkte hjælper den fremtidige digitale revision på vej. I og med, at 

standarderne og lovgivningen altså hermed muliggør, at der kan revideres digitalt i fremtiden, 

understreger dette, at revisor skal kunne opbygge nye kompetencer, der skal bruges i den digitale 

revision. Som nævnt vurderes de nuværende uddannelser ikke kompatible med den fremtidige 

revisors kompetencebehov da det nuværende pensum ikke tidssvarer den teknologiske udvikling. Af 

den årsag vurderes det, at er behov for nytænkning heraf, hvilket der ses nærmere på i næste afsnit 

under kategorien FSR & Uddannelse. I næste afsnit går afhandlingen skridtet videre og analyserer på 

hvilke kompetencer revisor skal have i fremtiden. 

8.2. Analyse af revisors kompetencer i fremtiden 

Der er nu set nærmere på hvad der kendetegner revisor og dennes kompetencer påvirkes i dag 

gennem analyse af litteraturens syn herpå men også ved, at respondenterne har givet udtryk for en 

række kendetegn, de mener revisorer allerede besidder i dag, der også er relevant for fremtiden. 

Derfor er det nu nærliggende at se nærmere på hvilke kompetencer revisor skal have i fremtiden ud 

fra respondenternes svar sammenholdt med de tidligere fremhævede rapporter på området.  

Dette vil som nævnt indledningsvist ske fordelt på de tre kategorier, hvor der startes med at 

undersøges hvordan revisorerne selv mener, at de og deres kompetencer vil se ud i fremtiden.  

8.2.1. Revisorer 

Dette afsnit skal bidrage med revisorernes syn på hvorledes deres egne kompetencer skal være i 

fremtiden, for at blive ved med at være relevante over for deres kunder i fremtiden. I afsnittet vil det 

også blive belyst hvor gode revisorer selv synes de er til at udnytte de teknologiske løsninger. Samt 

hvordan de ser udviklingen af revisionsbranchen som følge af en mere digitaliseret verden. Sidst 

giver de, lige som de øvrige kategorier, deres svar på revisors vigtigste kompetencer i fremtiden, som 

i analysens afsluttende afsnit vil blive holdt op imod de øvrige kategoriers svar på samme spørgsmål. 
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I afhandlingens afsnit 5 blev der med udgangspunkt i Brian Dues (2018) konceptuelle model for tre 

generationer af softwarerobotter præsenteret en lang række områder og nye værktøjer, som kan 

være med til at effektivisere revisionen. Dette vil samtidig fjerne nogle af de mere trivielle opgaver 

fra revisors bord og automatisere dem. En ting der dog også kom til udtryk i afsnit 5 var, at brugen 

heraf stadig er meget begrænset. Hvor Brian Dues (2018) undersøgelse gav udtryk for, at man var 

begyndt at benytte sig af teknologi fra den første generation, har de to øvrige generationer knapt 

gjort sit indtog i den gængse revisors hverdag endnu. Det var derfor relevant at spørge revisorerne 

hvorvidt de mener, at de allerede udnytter teknologien til at effektivisere. Her er der enighed 

mellem Michael Groth Hansen og Thomas Hjortkjær Petersen, som begge mener, at de som 

revisorer og revisionshuse ikke er nået der til endnu, hvor værktøjerne bliver ordentligt udnyttet til 

at effektivisere revision. Michael Groth Hansen (Hansen, 01:05-1:21) udtrykker sig ved;  

“Alle husene, hvis vi kigger på de store fire i hvert fald, de arbejder hårdt med det (red. teknologien). 

Om de er hvor de skal være, det tror jeg ikke de er. Jeg tror der stadig er mulighed for at kapitalisere 

på effektiviseringerne inden for det område” 

Hvor langt revisorerne er i udnyttelsesprocessen og hvad der skal til for, at værktøjerne kan udnyttes 

bedst mulig, er de dog lidt uenige i da Michael Groth Hansen (Hansen, 01:24-01:30) mener, at der er 

behov for, at værktøjerne bliver yderligere raffinerede før de kan virke optimalt, og man dermed kan 

få det fulde udbytte af de effektiviseringer, som også nævnes i afsnit 5. Her blev det fundet, at man 

med fordel kunne benytte revisionsværktøjer til at gennemgå kundens data, for på den måde at 

opdage mønstre så revisor bedre kunne målrette sin revisionsstrategi mod disse risici. Her nævner 

Michael (Hansen, 02:10-02:40), at det vil højne kvaliteten, som følge af det mere klare fokus, og 

effektiviteten vil følge efter på et senere tidspunkt, men at det vil være en rejse at nå dertil. Som 

kontrast til dette mener Thomas Hjortkær Petersen (Petersen, 01:18-2:35) derimod, at værktøjerne 

er hvor de skal være men, at det i højere grad afhænger af kunderne i forhold til hvornår en 

implementering af disse værktøjer kan blive effektivt og, at han allerede benytter 

dataanalyseværktøjer på nogle af sine kunder; 

“Det her (red. teknologi) bliver en succes når vores kunderne også selv er der hvor de skal være … 

Kigger du på vores værktøjer synes jeg de fuldt ud er der hvor de skal være, det er klart der bliver 

videreudviklet på det osv. men bare inden for Financial Services har vi 15-20 analyzers, der kører på 

hvert deres område” 

Thomas påpeger videre dog også, at håndtering af sådanne analyser og brugen af de digitale 

værktøjer på nuværende tidspunkt bliver varetaget af EYs Advisory afdeling, og dermed ikke af 

revisionsafdelingen selv. Det vurderes derfor, at revisionsafdelingerne ikke selv er hvor de skal være 
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endnu i forhold til at have de kompetencer, der skal til for at udnytte den nye teknologi. Disse 

kompetencer, som ud fra afsnit 5 omkring teknologi, må vurderes at være en generel IT-forståelse 

og teknisk anvendelse af IT og dataanalyseværktøjer, mener Thomas Hjortkjær Petersen netop, at 

revisionsafdelingen selv bør besidde disse i fremtiden (Petersen, 03:00-03:20); 

“I revisionsafdelingerne skal vi til at have nogle af de her kompetencer ansat. I dag har vi jo 

assistance fra vores Advisory. De kompetencer skal til at være in-house i revisionsafdelingen.”  

Besiddes disse kompetencer vil revisorerne også selv være i stand til at se de områder i deres 

revision, hvor en effektivisering med eksempelvis dataanalyse ville give mening. Samtidig vil de også 

selv være i stand til at anvende værktøjerne, og skal på den måde ikke have eksterne ressourcer 

ieret, hvilket alt andet lige også vil skabe et bedre kendskab til sin kunde. Implementeringen heraf, 

er drevet af medarbejderne, og som det blev konkluderet af Due et. Al. (2018) i afsnit 6 kan 

eksempelvis partnerskabsmodellen være en mulig modstander herfor, da der kan være partnere, 

som er tilbageholdende imod brugen heraf. Derfor nævner Thomas Hjortkjær Petersen også, at der 

er behov for typer, der er åbne for udviklingen (Petersen, 04:25-04:50); 

“Det kræver nogle typer der vil det. For en effektiv anvendelse af GDS, en effektiv anvendelse af 

analytics, en effektiv anvendelse af robotter er drevet af, at der er nogle teams der siger; nu har vi 

analyseret den her kunde og på det, det og det område der bør det kunne lade sig gøre, og det vil vi 

gerne.”  

Det er ikke kun hos revisorerne man vil se en øget anvendelse af teknologien. Som vi så under første 

og anden generations softwarerobotter, er der flere måder hvorpå revisorernes kunder kan benytte 

værktøjerne til også at effektivisere deres forretning, eksempelvis ved at få robotter til at håndtere 

dele af deres bogholderi. Dette vil gøre, at kunderne bliver ved at blive mere digitale, ligger inde 

med langt mere data og information som revisor kan bruge. Her rejser spørgsmålet sig om hvordan 

dette vil påvirke den nuværende revisionsopgave, og om der vil opstå nye typer af opgaver.  

Her mener Thomas Hjortkjær Petersen ikke at selve revisionserklæringen vil ændre sig meget, men 

selve revisionsydelsen og vejen til underskrift vil kunne se langt anderledes ud hvis kunden er gearet 

til brug af værktøjerne, fordi man netop kan effektivisere på digitaliseringen. Samtidig skal kunderne 

også selv i højere grad foretage disse analyser af deres virksomhed som revisor så skal basere sig på 

(Petersen, 09:30-10:05); 

“Selve produktet, en påtegning og protokol kommer ikke til at ændre sig men det er klart vejen 

derhen kommer til at ændre sig. ... hvis man er revisor et sted hvor man har enormt effektive 
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analyseværktøjer i første linje eller i anden linje kan man basere sig på det som revisor, og så revidere 

de analyser og processer de selv har.” 

I det ligger også en gennemgang af kundens processer, som samtidig også gerne skulle være 

digitaliseret og nogle dele også overtaget af robotter. Revisor skal derfor i den sammenhæng have 

en bedre forståelse for Robotics og hvordan dette anvendes hos den konkrete kunde for at være i 

stand til at revidere det. Her kan man tale om, at der er et behov for kompetencer til at forstå hvad 

der sker inde i robotten for at forstå det output den leverer, hvilket kræver nogle af de IT-tekniske 

færdigheder, som også har været nævnt tidligere. I forlængelse heraf nævner Thomas Hjortkjær 

Petersen også, at der kan gøres brug af mere analyse end i dag, selv på kunder hvor IT-setupet 

måske ikke er nær så stort som andre steder, og på den måde lave mindre stikprøverevision 

(Petersen, 10:05-10:14); 

“Modsat de kunder der ikke er størst på IT så kan man få deres dataudtræk og lave analyserne selv 

revisionsmæssigt.” 

Det, at revisorer får tilgang til langt mere data og materiale fra kunderne, da langt mere data i 

fremtiden vil være digitaliseret, og værktøjerne også som nævnt i teknologiafsnittet vil kunne 

håndtere struktureret såvel som ustruktureret data, vil alt andet lige betyde en bedre indsigt i 

kundens forretning. Det kunne derfor tænkes, at revisor ville være i bedre stand til at rådgive 

kunderne på flere områder end vi ser det i dag. Hvorvidt dette er tilfældet kommer Michael Groth 

Hansen her med sit syn på (Hansen, 4:41-05:04); 

“Det afhænger rigtigt meget af hvad for nogle kunder du betjener, for hvis du er ovre på at betjene 

PIE-kunder, så ligger fee-cap’en en naturlig begrænsning. … så for mig vil rådgivningsdelen nok blive 

mindre end den måske har været i dag.” 

På de større PIE-kunder ser han altså mindre rådgivning end tidligere. Han mener samtidig, at der 

formentlig stadig vil være et behov for rådgivning, om det så bliver mere henvendt til kunderne i 

segmentet under PIE, mener han er svært at spå om (Hansen, 05:04-05:30). Hvis rådgivning så nu 

ikke får større fokus i fremtiden kan man stille spørgsmålstegn ved hvad revisor skal foretage sig når 

revisionen vil være effektiviseret, og man derfor har fået mere tid i sin ellers travle hverdag. Her 

mener Groth ikke, at de unge revisorer skal være nervøse for deres fremtid fordi der stadig i mange 

år frem vil være behov for en uvildig, som revisor netop er (Hansen, 06:48-07:08); 

“De finansielle markeder har behov for en uvildig, der siger god for de tal der er, data kan jo også 

manipuleres. Et regnskab er også fyldt med en masse skøn som ledelsen foretager, og de skøn skal 

også revideres.” 
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Dette er netop også tilfældet da skøn ikke er regelbaseret, og derfor ikke vil blive automatiserede, 

eller foretaget af robotter i den nærmeste fremtid. Det er nemlig formentlig ikke muligt med de 

teknologier der ses i dag, og det er måske først muligt når det ses, at den tredje generation af 

robotter begynder at udvikle sig. Med det sagt bliver der meget mere data til rådighed og brugen 

heraf fra forskellige parter vil også blive større. Derfor ser både Thomas Hjortkjær Petersen og 

Michael Groth Hansen også, at revisorer i fremtiden vil foretage langt flere ydelser baseret omkring 

data (Hansen, 07:15-07:49); 

“Så jeg tror bestemt ikke revisors rolle er udspillet. Det vi grundlæggende giver samfundet er en 

sikkerhed for det der bliver sagt er korrekt, og der tror jeg man har en mulighed for med andre typer 

af erklæringsarbejde, at gå ind og støtte op omkring eksempelvis data og nogle af de udsagn der 

bliver givet.” 

Thomas Hjortkjær Petersen (10:38-11:12) er enig i, at revisor i langt højere grad skal ind og validere 

IT og det data-setup kunderne har og forestiller sig, at man i det produkt man allerede leverer 

foretager en rapportering, som er i lighed med det erklæringsarbejde man foretager sig ved afgivelse 

af en ISAE 3402-erklæring. I denne erklæring går revisor ind over for ledelsen og skitserer kundens 

system-setup, og hvor der er kritisk data, og hvor man kan få data ud og hvad man så har gjort for at 

verificere det. Dette vil netop også være med til at gøre revisors handlinger i relation til den digitale 

revision mere gennemsigtig. Samtidig forholder man sig også mere til den data man har til rådighed. 

Dette stiller også nye krav til revisor, som skal have langt flere kompetencer inden for dette område 

end der ses i dag. Her skal man nemlig i højere grad forholde sig til de ERP-systemer som kunderne 

opererer med, hvilket kan være meget forskelligt fra kunde til kunde. Her understreges det igen, at 

revisor skal forbedre sin forståelse for IT, men samtidig også for hvordan sådanne systemer er 

bygget op, så man bedre er i stand til at identificere de kritiske steder for dataene. 

Sådanne opgaver med ISAE 3402-erklæringer er i dag hovedsageligt varetaget af specialiserede 

revisorer ansat i revisionshusene, som ikke laver andet. Hvis dette er noget som bliver en del af det 

nuværende produkt i fremtiden, må der alt andet lige opstå et behov for mere specialisering af den 

enkelte revisor, eller en anderledes teamsammensætning, hvor IT-revisorer bliver en integreret del 

af revisionsteamet. Her er alle de interviewede revisorer enige i, at revisor skal være langt mere 

specialiserede i fremtiden end man er i dag. Dette er også i tråd med hvad der i afsnit 6 blev fundet 

om fremtidens revisionsteams. Her blev det fundet, at revisionsteams i større grad vil indeholde 

specialister i eksempelvis dataanalyse og brancher. 

Dette leder også videre til, at alle revisorerne er enige i, at det skal ske ved at inddrage IT-specialister 

i det generelle revisionsteam. Her ser Margrethe Bergkvist en stor fordel i, at man får specialisterne 
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ind til at programmere scripts hos kunden, så man på den måde endnu bedre kan skræddersy 

digitale løsninger i løbet af revisionsprocessen (Bergkvist, 13:00-13:47);  

“Om 5-10 år vil vi se en anden sammensætning af vores teams end vi har i dag, hvor man bedre kan 

forestille sig, at der kommer nogle IT-nørder med på et team, som kan lave de her scripts, lave de her 

programmeringer. … Man er i branchen nødt til at have en accept af at vi alle er specialister, vi skal 

ikke kunne det hele i en revisionsproces.” 

Her understreger Margrethe Bergkvist også vigtigheden i at acceptere, at revisor ikke kan være god 

til det hele og, at teams og hvordan disse sammensættes i fremtiden bliver langt vigtigere da man 

skal kunne komplementere hinanden. Dette er igen i tråd med hvad der blev fundet i ICAS 

rapporten, som fandt at teams også vil bestå af revisorer med meget forskelligartede baggrunde i 

fremtiden. I rapporten blev det også fundet, at man kan source disse nye kompetencer på to måder, 

enten ved at hyrer ude fra og oplære disse nye medarbejdere i revision, eller specialisere de 

nuværende medarbejdere i specialistområder, som eksempelvis IT eller brancher. Dette kan Michael 

Groth Hansen godt følge, og ser en specialisering i fremtiden, hvor man forsøger at hente disse 

kompetencer udefra, om det måtte være på et tidligere eller senere stadie udtrykker han sig ikke om 

(Hansen, 10:33-10:44); 

“Man vil se en eller anden form for underspecialisering. Vi har behov for at tage folk ind med nogle 

særlige kompetencer inde for det digitale, for IT-setups, det er der ingen tvivl om.” 

Han ser altså gerne flere medarbejdere, som har underspecialiseret sig, og på den måde bliver 

eksperter på netop deres område. Han nævner dog også, at der er en ulempe ved at hente folk 

udefra med tekniske kompetencer eller, at folk fokusere for meget på deres speciale (Hansen, 11:04-

11:24); 

“Det der kan være faren ved at være så specialiseret inden for noget tech det er, at de egentlig ikke 

forstår hvad dataene skal bruges til og det tror jeg også er farlig. Så jeg tror stadig det er fint med en 

specialisering men at du er nødt til at have en forståelse for hvilken brik du er i spillet.” 

Det er altså farligt hvis de medarbejdere som ender med at specialisere sig glemmer, at de arbejder i 

en revisionsvirksomhed, og derfor ikke har øje for hvad det de udvikler skal bruges til. Han nævner 

derfor også, at man kan imødekomme dette ved at lave rotationsordninger, hvor disse 

medarbejdere kommer med ud på revisionerne, så de kan se hvad deres arbejde bruges til, og 

dermed også få sat arbejdet i kontekst. Dette er også i tråd med Margrethe Bergkvists forestilling 

om, at denne type af medarbejdere i fremtiden bliver en integreret del af revisionsteamene, da 

brugen af de mere tekniske revisionsværktøjer bliver mere udbredt.  
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Vendes der tilbage til den nye generation af revisorer står de over for en stor udfordring i forhold til 

at få oparbejdet en række kompetencer, som den mere digitale revision vil kræve af dem. Det er 

derfor fundet relevant at spørge kategorien af revisorer hvad de ser som den største udfordring i 

relation til udviklingen af disse kompetencer, og hvem der har ansvaret for, at branchen får opnået 

de tilstrækkelige kompetencer. Her kommer respondenterne med forskellige bud på hvad denne 

udfordring kan være. Margrethe Bergkvist fremhæver, at det især er revisorernes mindset, som skal 

ændres for, at udviklingen ikke går i stå, og man dermed risikere at blive tabt (Bergkvist, 27:51-

27:58); 

"Det er mindset’et på at acceptere, at nu er det den vej udviklingen går og jeg kan ikke side og gøre 

tingene som jeg gjorde i går.”   

Hvor Margrethe Bergkvist ser, at udfordringen med at tage imod udviklingen ligger hos den enkelte 

revisor og at lade sig rive med af denne påpeger Michael Groth Hansen også, at der hos de 

resterende og mere erfarne revisorer i Big Four ligger et ansvar. Dette er tilfældet, da han ser en stor 

udfordring i, at de unge medarbejdere skal have opbygget et erfaringsgrundlag, som man tidligere 

opnåede gennem mange af de mere trivielle opgaver, som man formentlig i fremtiden, og som 

teknologiafsnittet har vist, vil blive automatiseret (Hansen, 18:38-19:22); 

“Det med at kunne støtte de unge mennesker i at opbygge et erfaringsgrundlag så man kan blive den 

gode revisor. ... Vi skal finde en model ... en model for hvordan vi får oparbejdet det 

erfaringsgrundlag hos jer hurtigt, det tror jeg er en udfordring.” 

Han mener altså at der er en opgave, der skal løses, i forhold til hvordan erfaringsgrundlaget bliver til 

i fremtiden hos de mange unge revisorer, der i dag bliver ansat i branchen. Her er Margrethe 

Bergkvist enig i, at erfaring i fremtiden bliver langt vigtigere, og at det formentlig også på sigt vil have 

den konsekvens, at der ikke vil blive ansat trainees med mindre end en færdig cand.merc.aud., da 

der ikke vil være den samme mængde af trivielle opgaver som den yngre generation i dag varetager 

(Bergkvist, 17:40-17:58).  

En anden og mere kommerciel udfordring Thomas Hjortkjær Petersen peger på er, at 

revisionsafdelingerne ikke får opnået de tilstrækkelige kompetencer i tide, så man taber 

igangværende projekter hvor man har påbegyndt brugen af den nye teknologi. Disse varetages i dag 

som nævnt tidligere, hovedsageligt af revisionsvirksomhedens Advisorysafdeling og han påpeger 

derfor, at det er vigtigt at få de kompetencer man har her ind i revisionsafdelingerne og blive en fast 

del af dette. Udfordringen er nemlig, at dette ikke sker i tide og der så ikke er mandskab til at føre 

projekterne videre og det dermed bliver en fiasko (Petersen, 42:20-44:10). 
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Netop for at ansætte nye revisorer med de rigtige mindset, og revisorer med erfaringsgrundlaget i 

orden, eller i hvert fald med god mulighed for at opnå det hurtigt, er man som revisionsbranche også 

nødt til at være attraktiv, hvilket også blev fundet i ICAS rapporten. Her blev der peget på, at 

branchens attraktivitet havde stor indflydelse på om man kunne tiltrække de gode talenter, også i 

forhold til at holde på dem, så man netop ikke spilder ressourcer på at opbygge deres 

erfaringsgrundlag, hvilket Michael Groth Hansen peger på er meget vigtigt. Han peger også på, at 

revisionsbranchen i øjeblikket står over for en udfordring i forhold til at tiltrække talenter, men også 

generelt i finanssamfundet. Årsagen mener han er, at andre brancher som eksempelvis app-

udvikling samt entreprenørskab har vundet frem over for de unge (Hansen, 19:22-21:30). Samtidig 

blev det understreget i afsnit 6, at en stor del af de unge, som havde forladt revisionsbranchen 

gjorde det grundet den lave løn, og her til svarer Thomas Hjortkjær Petersen (Petersen, 39:12-

40:24); 

“Entrylønnen har altid været lav. Hele vejen igennem har du som revisor typisk kunnet gå ud på den 

anden side og få en lønstigning på 20-60%. … Det at tiltrække folk er stadig et spørgsmål om troen 

på spændende arbejdsopgaver, brandimage, det internationale osv.” 

Så det at stille de unge spændende arbejdsopgaver i møde er også en stor del af at kunne fastholde 

og tiltrække talent. Undersøges hvem der så har ansvaret for, at de unge revisorer, som vælger at 

blive trods de udfordringer der lige er gennemgået, får udviklet deres kompetencer peger både 

Thomas Hjortkjær Petersen og Michael Groth Hansen på, at ansvaret ligger hos Big Four. Hvis Big 

Four ønsker, at de unge kommer med flere kompetencer inden for den digitale verden fra CBS skal 

de presse på for denne udvikling (Petersen, 25:15-25:43); 

“Jeg mener det ligger hos Big Four, hvis Big Four beslutter sig for at det kompetenceløft vi gerne vil 

give vores folk for at være klar til Robotics, Big data, AI osv. så mener jeg det er Big Four der skal gå 

til FSR eller CBS og sige at vi mener at uddannelsen skal ændres på den og den måde.” 

Det er altså de store huse, som skal ind og fortælle CBS og de øvrige uddannelsesinstitutioner 

hvordan udviklingen skal foregå, og hvad der skal fokuseres på, for som det tidligere blev 

understreget tager ændringer i pensummet på CBS lang tid, og det var derfor nødvendigt for 

udefrakommende at skubbe på for udviklingen. På den anden side understreger Michael Groth 

Hansen også vigtigheden af den praktiske erfaring og, at det ikke blot er nok at komme med en fin 

uddannelse fra CBS for at blive en dygtig revisor (Hansen, 13:16-13:28);  

“Så tror jeg stadig på, at man kan lære rigtigt meget. I får et fantastisk fagligt grundlag inde på CBS, 

men faktum er bare, at det er noget meget meget andet man ser ude i den virkelige verden.” 
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Det faglige grundlag man kommer med fra en cand.merc.aud. er dog en vigtig grundsten i 

udviklingen af revisor. Det er derfor også vigtigt at nogle af de mere digitale og tekniske 

kompetencer allerede på dette tidspunkt bliver udviklet, så man ikke starter fra nul når man kommer 

ud i Big Four. 

Efter at have set på brugen af og kravene for de teknologiske løsninger og udfordringer i relation til 

at opnå de nødvendige kompetencer, er det nu relevant at høre hvilke kompetencer respondenterne 

ser som de vigtigste i fremtiden, og hvorvidt disse afviger fra dem fremlagt af ICAS og FSR. Her blev 

respondenterne spurgt om hvad de så som værende revisors tre vigtigste kompetencer i fremtiden. 

Til spørgsmålet svarer Margrethe Bergkvist samtidig på om hun mener det er muligt at pege på 

netop tre kompetencer (Bergkvist, 30:25-30:41); 

“Det kan man godt, men man skal også anerkende, at man ikke får de tre kompetencer i en person, 

det tror jeg ikke på. Fordi vi snakker om at vi gerne vil have en der er dygtig til at lede teams, en der 

er dygtig til at projektstyre, og så vil vi gerne have en der digitalt er rigtig rigtig dygtig. De tre ting vil 

jeg gerne stille spørgsmål ved om vi kan få i samme person.” 

Derfor mener hun også, at man i fremtiden skal fokusere meget mere på sammensætningen af 

teams, så man netop får alle de nødvendige kompetencer med på holdet (Bergkvist, 30:53-30:59). 

Det findes altså, at Margrethe Bergkvist er meget enig i de kompetencer, der var pointeret i ICAS- og 

FSR-rapporten. Her lægges især vægt på, at man skal have folk på sit team, som har de digitale 

kompetencer i orden, som FSR udtrykte som teknologiforståelse, og ICAS i form af teknologi og 

dataforståelse. Dette må alt andet lige også udtrykke vigtigheden af at have denne type 

kompetencer i fremtiden, hvorfor det må være en af de mere essentielle for de unge revisorer at 

opnå. Hvis man vender tilbage til teamsammensætningen, kan de ældre revisorer formentlig teame 

op med unge dygtige revisorer på området, og på den måde have denne type kompetencer til 

rådighed på den enkelte kunde. Dog må det vurderes, at de stadig er nødt til at opnå en vis 

minimumsforståelse på område for at være i stand til at lede revisionen. Denne egenskab er 

ligeledes en som Michael Groth Hansen er enig i bliver vigtig i fremtiden med den digitalisering, der 

er undervejs (Hansen, 27:18-27:24). 

En anden kompetence som Margrethe Bergkvist fremhæver er essentiel i fremtiden er det at kunne 

lede sit team, netop også fordi man efter hendes eget udsagn vil have mange forskellige typer 

mennesker samlet på et team, som man skal have til at arbejde sammen i fællesskab. Dette er også 

en kompetence, som Michael Groth Hansen fremhæver bliver langt vigtigere i fremtiden end den har 

været tidligere (Hansen, 26:13-26:46); 
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“Sådan noget som ledelse bliver mere vigtigt end hvad det har været tidligere. Jeres generationer har 

en anden tilgang til arbejdsliv end vi andre havde da jeg sad i din stol for 20 år siden. … Notorisk har 

det ikke nødvendigvis været dygtige ledere. Bare fordi du er faglig dygtig og bliver statsautoriseret 

revisor er det ikke det samme, som at du er en dygtig leder af mennesker.”  

Han nævner i den forlængelse også, at det at have nogle dygtige ledere i organisationen er en vigtig 

del af at kunne fastholde de unge talenter. Han kan samtidig mærke det fra sin egen karriere, at der 

hvor det har været spændende og meget givende kompetencemæssigt har været der hvor man har 

arbejdet med nogle dygtige ledere. Dette trækker igen rødder tilbage til afsnit 5 hvor Chui et. al. 

(2016) påpegede ledelse som en af de ting, som havde den mindste sandsynlighed for at blive 

automatiseret i fremtiden. Det må derfor alt andet lige også vurderes som en af de vigtigere 

kompetencer, da ledelse og ledere som Michael Groth Hansen nævner er en vigtig faktor for de unge 

revisorers udvikling. Ud over ledelse mener Michael Groth Hansen også, at der er behov for nogle af 

de mere bløde kompetencer eftersom revision er en branche hvor det er vigtigt, at man kan agere 

hensigtsmæssigt og professionelt over for sine kunder (Hansen, 27:25-27:53);  

“Jeg tror stadig på at vi er en people business, uanset hvor meget du vil gøre det til et numbers game 

så er vi bare en people business, vi sidder ude hos folk og skal have dem til at fortælle os de dybe 

hemmeligheder, og det kræver bare, som du siger, nogle soft skills, og det tror jeg er virkelig vigtigt.”  

Michael Groth Hansen nævner altså her kompetencen soft skills, som også fremhæves af både ICAS 

og FSR. I rapporterne blev der i forhold til kompetencen soft skills specielt lagt vægt på egenskaber i 

relation til den menneskelige relation mellem revisor og kunde, men også at kunne formulere et 

budskab, og forsøge at snakke kundens sprog i stedet for i revisorvendinger. Rapporterne viste 

ligeledes, at dette bliver en vigtig kompetence i fremtiden i kraft af, at der formegentlig bliver 

mindre kontakt mellem kunden og revisor, grundet de mange digitale løsninger indenfor 

kommunikation. Dette vil kræves så revisor herved fortsat kan bibeholde den gode relation til sine 

kunder. Der ses allerede konsekvenser herved, blandt andet i form af en ekstensiv mailkultur, og her 

tilføjer Michael Groth Hansen, at han til tider beder sine medarbejder om at komme op fra 

skærmene og ud og snakke med revisionskunden i stedet for blot at sende mails fra det nærliggende 

mødelokale (Hansen, 27:53-28:04).  

I og med, at revisionsbranchen er under udvikling og, at ingen præcist kan forudsige hvad fremtiden 

vil bringe er det vigtigt, at revisor er parat til at omfavne denne udvikling, og være en del af den, 

hvilket Michael Groth Hansen også påpeger som en af de kompetencer han mener er vigtigst at 

besidde i fremtiden (Hansen, 25:00-25:18); 
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“Jeg tror grundlæggende, at det allervigtigste for mig at se er, at man er forandringsparat, det tror 

jeg er alfa og omega. Og det vil jeg sige, mange af dem som har valgt revisorbranchen tror jeg 

allerede de har lidt indstillet sig på.”  

Samtidig mener han, at de unge revisorer måske til dels allerede i dag besidder denne egenskab, da 

man allerede på et tidligt stadie får bevist, at man er omstillingsparat. Dette mener han kommer til 

udtryk ved, at man viser man er i stand til, at omstille sig fra den ene kunde til den anden på samme 

uge og tit også på samme dag. Disse kunder kan også sagtens tænkes at være i helt forskellige 

brancher, så det er forskellige fokus- og risikoområder, der hele tiden skal holdes for øje (Hansen, 

25:18-25:40). Netop det ser han som en fordel fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, og at den 

udvikling der sker lige nu formentlig ikke er den sidste store omvæltning i revisionsbranchen 

(Hansen, 25:40-26:04); 

“Det mindset, at du skal være omstillingsparat, for du skal hele tiden prøve noget nyt. I har prøvet 

det med kunderne, og vi kommer til at prøve det med teknologier fremadrettet. Jeg vil vove at påstå 

med de knap 20 år jeg har tilbage i branchen kommer man til at skulle genopfinde sig selv en gang 

eller to mere i hvert fald.” 

De nye revisorer skal derfor specielt være omstillingsparate over for de teknologier, der vil opstå i 

fremtiden, så man netop kan tøjle dem, og bruge dem aktivt i sin hverdag. Denne kompetence må 

alt andet lige også siges at ligge i forlængelse af teknologiforståelses-kompetencen, fordi man alt 

andet lige skal være omstillingsparat, og interesseret i at opnå denne forståelse med den hurtige 

udvikling. Dette er ligeledes en kompetence som Thomas Hjortkjær Petersen fremhæver, nemlig det 

at turde kaste sig ind i den teknologiske udvikling. Fordi det netop også er her man i de tidlige år af 

udviklingen virkelig kan differentiere sig, og måske opnå nogle evner som de øvrige revisorer endnu 

ikke har tilegnet sig (Petersen, 48:35-49:08); 

 “Jeg tror på, at det at kaste sig ind i den teknologiske udvikling det bliver helt klart en af de vigtigste 

kompetencer. Det er ikke den enkelte revisor, det er os som hus der er nødt til at vise at efterhånden 

som vores kunder kommer over på globale ERP-systemer, skal have ting op i clouden og skal tilgå 

kunder digitalt, så får vi en meget større efterspørgsel efter at de også vil tilgå deres leverandører 

(red. revisor) digitalt.”  

Så ud over at det bliver en vigtig kompetence at besidde for den enkelte revisor, så vil der også 

komme et større pres fra kunderne for, at revisor bliver og tænker digitalt. Dette giver også god 

mening eftersom revisionskundernes store investeringer i teknologi og globale ERP-systemer har 

givet dem selv et bedre indblik i deres egen forretning. På den måde kan man forestille sig, at de 
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kommer til at ønske sig, at revisor kan udnytte noget af den merviden de selv har skabt, netop ved at 

være sammenhængende med dem digitalt, og om muligt måske også vil kunne tilgå i realtid, så 

revisor hele tiden er opmærksom på ændringer i kundens forhold. 

En kompetence Thomas Hjortkjær Petersen nævner, der ikke har været nævnt af de to andre 

revisorer, og heller ikke er blevet fremhævet i ICAS- og FSR-rapporterne er et aspekt, som har fået 

meget fokus de seneste år efter en række større skandaler. Her er der tale om compliance, og det at 

have fokus på at være compliant (Petersen, 50:00-50:34); 

“Den compliancemæssige del af verden - jeg har ikke så meget indsigt i ting som ikke er finansielt, 

men et at du kaster dig ind i kampen i relation til de ting, som kommer fra myndighederne af, om det 

så er GDPR, investorbeskyttelsesregler, noget skattemæssigt eller hvidvask eller hvad det nu måtte 

være - det tror jeg også vi skal have på paletten, og nok også på et specialistniveau.”  

Dette må netop også siges at være blevet utroligt vigtigt, og et sted hvor man kan tilføre sine kunder 

værdi, ved at være på forkant og vejlede dem i hvordan de på bedst mulig måde håndterer nogle af 

de her områder. Netop i et forsøg på at undgå en større skandale, som eksempelvis ved Danske 

Banks tilfælde med hvidvasksagen, som har haft en enorm negativ indvirkning på deres aktiekurs 

(Bendtsen, 2018). Thomas ser også gerne, at dette bliver løst af specialister, som dermed kan 

fokusere intensivt på de forskellige lovområder men, at det samtidig er utrolig vigtigt, at man får 

givet denne viden videre til generalistrevisoren på den enkelte kunde, som så kan arbejde videre 

med det (Petersen, 50:34-50:55). 

Som nævnt er det et område hvor revisor kan skabe værdi, for som Thomas Hjortkjær Petersen 

nævner, er de klassiske ting revisorer kigger på ikke ligefrem det, som holder en bestyrelse vågen. 

Det der derimod kan holde en bestyrelse vågen, er om der er styr på reglerne og eksempelvis om 

revisionskunden kan blive udsat for et cyber-attack, som man så det var tilfældet for Mærsk, der 

tabte milliarder da de blev hacket (Kristensen, 2017). Netop derfor ser han det som en vigtig 

kompetence, men også som en mulighed for nye ydelser revisor kan levere, hvor revisor skal levere 

assurance på om kunderne er compliant på forskellige områder (Petersen, 51:40-52:32). 

Ses sidst på hvor hurtigt revisorerne mener udviklingen i revisionsbranchen vil ske, for at få en 

forståelse af hvor hurtigt man skal have tilegnet sig de kompetencer, der netop har gennemgået, for 

at kunne være konkurrencedygtig i en digital fremtid. Her mener Margrethe Bergkvist, at der er 

forskellige tidshorisonter men, at revisor hurtigt vil se brugen af dataanalyse intensivere (Bergkvist, 

34:18-34:21); 

“Jeg tror at indenfor de næste 3 år bruger EY dataanalyse på i hvert fald alle vores store kunder.”  
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På andre områder ser hun og, at revisionshusene endnu hurtigere kan automatisere nogle af de 

revisionshandlinger, som i dag bliver varetaget af den yngre generation af revisorer (Bergkvist, 

34:31-34:39); 

“Sådan noget som efterfølgende begivenheder, begivenheder efter balancedagen, det tror jeg godt vi 

kan få kunstig intelligens til at revidere inden for de næste 1 til 2 år.” 

Selvom Margrethe Bergkvist ser flere elementer blive automatiseret og digitaliseret inden for en kort 

årrække mener hun dog stadig, at der er lang vej til den fuldautomatiske revision hvor data indlæses 

og output leveres som en samlet og færdigrevideret pakke. Her skal alle elementerne afprøves og de 

bedste benyttes, så man i sidste ende har en samlet pakke, som er effektiv og gennemtestet 

(Bergkvist, 35:00-35:31). 

I tråd med dette blev det også tidligere fundet, at Gartner ser en mere digital revision i fremtiden. I 

relation til nogle af de tendenser, der er undersøgt hvor forholdet og den menneskelige relation til 

kunderne bliver vigtigere, kan man stille spørgsmålstegn ved om revisionen bliver helt digital, hvor 

revisor ikke skal ud til kunderne. Spørger man Thomas Hjortkjær Petersen indtil hvornår han 

forestiller sig, at revisionen er mere eller mindre helt automatiseret, i tråd med Gartners vision, ser 

han ikke dette ske de inden for de næste 10 år. Dog kan udviklingen ske hurtigere i et land som 

Danmark, som i forvejen er utroligt digitalt (Petersen, 53:56-54:40).  

Revisorerne har nu kommet med deres syn på fremtidens revisor, og hvilke kompetencer 

vedkommende skal besidde i fremtiden. Herunder fremhævede de ligeledes en række nye ydelser 

som revisor formentlig skal levere i fremtiden. Her kom det frem, at den rene revisionsydelse 

formentlig ikke vil ændre sig meget i fremtiden men, at det i stedet er måden hvorpå revisor 

kommer til erklæringens konklusion, altså arbejdsprocesserne, der vil undergå store ændringer. 

Samtidig blev der også fremhævet nye områder hvor man som revisor kan gøre sig gældende, med 

at validere data og data-setups. Revisorerne mente ikke, at disse endnu er gode nok til at udnytte de 

teknologiske værktøjer, som allerede i dag er til rådighed. Samtidig blev vigtigheden af at tænke i 

teams i fremtiden understreget af Margrethe Bergkvist, der tilkendegav, at man ikke vil finde alle de 

fornødne kompetencer i samme person. Der er derfor også behov for specialisering af medarbejdere 

indenfor eksempelvis data og programmering. Sidst kom de med deres bud på de vigtigste 

kompetencer i fremtiden, som omfatter; 

→ Teknologiforståelse og digitale evner 

→ Ledelse 

→ Soft skills 

→ At være forandringsparat 
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→ At turde kaste sig ud i den digitale udvikling 

→ At være compliant og have fokus på compliance 

 

8.2.2. Revisionskunder 

Der er nu set på hvad revisorerne selv mener om fremtidens revisor, og det er derfor relevant at se 

hvilke kompetencer deres kunder mener revisor bør besidde i fremtiden. Dette afsnit skal derfor 

bidrage med hvorledes de teknologiske værktøjer allerede i dag bliver benyttet, som en målestok for 

hvor hurtigt udviklingen sker. Samtidig skal dette afsnit også bidrage med kundernes syn på hvordan 

de ser fremtidens revisor og i hvilke situationer de forventer at ville få brug for revisors 

kompetencer. Sidst giver de lige som de øvrige kategorier deres svar på revisors vigtigste 

kompetencer i fremtiden, som i analysens afsluttende afsnit vil blive holdt op imod de øvrige 

kategoriers svar på samme spørgsmål. 

Hvor revisorerne tidligere blev spurgt til hvor gode de var til at udnytte de teknologiske løsninger er 

kunderne ligeledes blevet spurgt til om de mener revisorerne er gode nok til at udnytte de 

teknologiske løsninger. Her til svarer Anne Rømer, at de teknologiske løsninger ikke er noget de hos 

DFDS har set meget til endnu (Rømer, 26:15-26:35); 

“Teknologiske løsninger har jeg ikke rigtigt set revisorer producere, andet end jeg ved EY laver 

modellerne, finansielle beregning til IFRS 9.” 

Hvilket kunne tyde på, at de værktøjer, som også blev gennemgået i afsnit 5 i høj grad kun bliver 

benyttet på pilotprojekter på nuværende tidspunkt, og altså ikke er rykket ud på de øvrige kunder. Et 

punkt hvor Gert Lillebæk dog nævner, at de teknologiske løsninger er rykket ind, er i 

kommunikationen mellem kunden og revisorerne, hvor materialet forud for revisionen bliver leveret 

i en database, så revisor nemmere og hurtigere kan lave referencer. Så måden hvorpå man 

dokumenterer har ændret sig, hvilket han ser som et vigtigt element, da man i dag bruger alt for 

langt tid på at dokumentere ting af compliancemæssige årsager (Lillebæk, 12:30-13:42). 

Thomas Hjortkær Petersen nævnte tidligere at succesen med den nye teknologi først kommer når 

kunderne er hvor de skal være. Samtidig ser kunderne ikke den store udnyttelse af de nye 

teknologier, hvorfor det er interessant at høre om de mener de er længere fremme end revisorerne. 

Her er det specielt på kommunikationsdelen hvor Gert lillebæk mener de er længere fremme 

(Lillebæk, 14:57-15:06); 

“Vi har mere kommunikation med vores kunder via portaler for eksempel end revisor har. Revisor, det 

er stadig du ringer til dem eller skriver en mail til dem.” 
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I forhold til anvendelse af robotics er det endnu ikke noget revisionskunderne gør meget brug af. 

Samtidig nævner Anne Rømer også, at der stadig er meget, som er manuelt fra deres side, men at de 

dog ikke kan styre deres virksomhed uden daglig brug af business intelligence. Hun tilføjer i 

forlængelse heraf, at det er svært at svare på fordi hun ikke har noget at sammenligne med (Rømer, 

16:45-17:04). Det tyder altså ikke på at kunderne er længere fremme med brug af teknologiske 

værktøjer, men samtidig er det også svært at svare på om revisorerne er det, eftersom kunderne 

svarede, at de ikke så den store udnyttelse af teknologi fra revisors side.  

Er teknologien så noget revisionskunderne gerne ser, at revisor i større grad gør brug af, og er de 

måske ligefrem villig til at betale ekstra for brugen heraf, hvis det kan være med til at belyse 

områder af virksomheden, som ledelse ikke selv har haft fokus på? Her mener Mark Palmberg ikke, 

at det er så vigtigt på hvilken måde revisorerne udfører deres arbejde men snarer, at det er vigtigt, 

at de får skabt værdi (Palmberg, 13:54-14:08); 

“Revisionsværktøjer og kunstig intelligens og alt muligt andet er fint på den finansielle side over imod 

de interne kontrolmiljøer. Men hvor der virkelig er værdi at hente det er hvis man kan komme med 

noget forretningsindsigt, og underbygge forretningen.” 

I forlængelse heraf nævner Mark Palmberg, at det formentlig er et spørgsmål om, om GF Forsikring 

selv skal lave denne type værdiskabelse eller om GF Forsikring skal betale revisor herfor. Her mener 

han, at GF Forsikring kan gøre det bedre selv, men at det samtidig er en balance i forhold til at få 

udbytte af den indsigt som revisor opnår i den finansielle revision, og dermed også er en del af 

pakken, som han allerede betaler for (Palmberg, 14:30-14:59). I tråd med dette er Gert Lillebæk 

heller ikke interesseret i at betale ekstra, hvis det i sidste ende er samme ydelse han modtager, i 

form af en blank påtegning (Lillebæk, 04:46-05:39).  

Der kan herved sættes spørgsmålstegn ved om kunderne i tillæg hertil, ud over den lovpligtige 

revision, anser andre ydelser som revisor kunne levere i fremtiden? Her påpeger Gert Lillebæk, at 

det netop er den erfaring som revisor ligger inde med, han som revisionskunde ønsker at få adgang 

til (Lillebæk, 10:55-11:34) 

“Noget benchmark, og noget erfaring fra tidligere opgaver. ... Man har brug for at validere om de 

holdninger man selv har lavet … er den bedste måde at gøre det på.”   

Specielt i situationer hvor man skal indtage nye markeder eller forsøge sig med 

omkostningsoptimering, her kan revisor hjælpe med deres tidligere erfaringer fra andre kunder, om 

det revisionskunden har planer om at udføre vil få en negativ eller positiv konsekvens. I relation 

hertil anser Anne Rømer, at kompetenceniveauet i de større danske virksomheder er højnet, så man 
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dermed kan meget af det selv i forhold til business intelligence, artificial inteligence og datamining. 

Hermed er hun ikke af den holdning, at revisionskunderne vil gå til revisor får at få løst en opgave, 

men snare løse den selv in-house (Rømer, 15:40-16:40).  

Undersøges videre hvad kunderne har af fokus i forhold til hvad deres revisor skal bruges til ser Mark 

Palmberg to situationer, hvor revisionskunderne på den ene side vil have en blank påtegning, og på 

den anden vil have en sparringspartner (Palmberg, 02:57-03:10);   

“Der er to skismer. Det ene paradoks er, at det bare er en blank påtegning, man er lige glad med 

hvem der kommer. … Det andet paradoks er den her sparringpartner.”  

I tillæg hertil nævner Mark Palmberg netop også, at der efter hans forståelse ikke er nogen som kun 

vil betale for en blank påtegning, da det revisionskunden ønsker og i sidste ende også betaler for, er 

det unikke kendskab og indsigt revisor har i kunden, og på den måde kan være med til at løse nogle 

problemstillinger kunden står over for. Det er derfor også hans egen grundholdning, at revisor skal 

være en sparringspartner og en betroet rådgiver, som en direktør eller CFO kan bruge aktivt 

(Palmberg, 03:10-04:10). Her er Gert Lillebæk af en lidt anden holdning i relation til selve 

revisionsydelsen (Lillebæk, 04:19-04:30);   

“Det vigtigste for os er en blank påtegning på årsregnskabet. Og groft sagt få det billigst muligt, og 

så have mulighed for at købe de andre ting til.”  

Så Gert Lillebæk er derfor af den holdning, at selve revisionen skal være så billig som muligt, fordi 

han netop også kun ønsker en blank påtegning, og ikke alt muligt ekstra compliance som revisor kan 

tilbyde. Dog er han interesseret i at købe de andre ydelser til såfremt det er relevant, for han nævner 

eksempelvis, at Viking Life-Saving Equipment helt klart også ser på revisor som en sparringspartner, 

specielt når det omhandler ændringer i de regnskabsmæssige forhold og regler, så er det netop han 

ønsker at tilkøbe denne sparring (Lillebæk, 02:30-02:40).   

Det må derfor fastslås, at revisor ud over at levere en påtegning i høj grad også ses som en 

sparringspartner. Det er derfor også relevant at undersøge hvad kunderne ligger vægt på, at revisor 

skal kunne samt hvad kunderne vælger deres revisor ud fra. Som revisionsudvalgsmedlem i Nordea 

var Anne Rømer med til at vælge den nye revisor, da de senest havde deres revision i udbud. Her 

havde man stillet en række krav til de revisorer som skulle være en del af revisionen (Rømer, 10:17-

10:40) 

“Da Nordea havde deres udbud sidste gang, på hvem der skulle vælges som revisor, skulle alle der 

stillede op på den tender, komme med CV på de mennesker og partnere de forventede der skulle 
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være tilknyttet. Det betød faktisk, at der kun var et selskab der kunne leve op til det som var sat op af 

minimumskrav. Det var sådan nogle ting som erfaring.” 

Undersøges videre om nogle af disse krav var af teknologisk karakter svarer Anne Rømer 

afkræftende. Dog tilføjer hun i forlængelse heraf, at der eventuelt kan komme en generation efter 

hende, som bedre kan se hvad de kan få ud af eksempelvis dataanalyse (Rømer, 12:00-12:16). Et 

krav Mark Palmberg fokuserer på når han skal vælge revisor er hvorvidt disse er certificerede, 

eftersom han er CFO for en forsikringsvirksomhed, hvor dette er krævet jævnfør Lov om Finansielle 

Virksomheders paragraf 199 (Palmberg 07:32-07:56); 

“Som forsikringsselskab er vi ekstremt specielle i branchen, så når vi kigger ud har jeg brug for nogle 

certificerede revisorer, og det er bare lovkrav. For at få en certificering så skal man kende markedet 

og forstå forretningen, forstå forretningen er alfa og omega”. 

Samtidig uddyber Mark Palmberg, at GF Forsikring bruger robotter og har et dybt analyseapparat 

hvor de selv analysere deres forretning på kryds og tværs. Han ser med fordel, at revisor udnytter 

dette i deres analysearbejde, så der kan opbygges en bedre sparring de to parter imellem, og så 

revisor kan udnytte noget af det arbejde de laver i forvejen (Palmberg, 08:05-9:11). 

Efter at have set på brugen af de teknologiske løsninger, hvad kunderne ligger vægt på hos revisor 

og hvordan de ser revisors rolle i fremtiden, er det nu relevant at høre hvilke kompetencer 

respondenterne ser som de vigtigste i fremtiden, og hvorvidt disse afviger fra dem fremlagt af ICAS 

og FSR. Her blev respondenterne i lighed med de øvrige grupper spurgt hvad de så som værende 

revisors tre vigtigste kompetencer i fremtiden. Til spørgsmålet svarede Gert Lillebæk at kunne skabe 

indsigt men også, at kommunikation er noget at det vigtigste at kunne (Lillebæk, 35:00-35:24);   

“Evnen til at få indsigt i virksomheden, og kommunikation, det er sådan set den svære del der er, og 

gøre noget, der er kompliceret, fremstille det på en måde så det er nemt at få overblik over, nemt at 

få indsigt i for en bestyrelse, der måske ikke er meget nede i detaljerne.”  

Det er altså vigtigt, at fremtidens revisor kan formidle sine budskaber og resultater over for en 

bestyrelse, som i sagens natur ikke ved så meget om revision. Dette er også en kompetence som 

Anne Rømer fremhæver (Rømer, 48:12-48:34);  

“Jeg ved ikke om man skal tage kommunikation øverst eller branchekendskab øverst. Så man kan 

tilføre noget ude fra. Men man skal heller ikke være den alt for nørdede revisor, der ikke er i stand til 

at tale med en bestyrelse.”  
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Der er hermed enighed mellem de to om, at kommunikation er meget vigtig. I samme ombæring 

nævner Anne Rømer branchekendskab som en vigtig kompetence. Det gør hun, da hun ser det som 

vigtigt, at revisor kan skabe værdi hos kunden ved at kunne anbefale forbedringsmuligheder i kraft 

af, at revisoren kender til de risikoområder, der er tilstede i branchen. Yderligere nævner hun 

faglighed men, at det blot er et ståsted der som sådan ikke er noget man kan sælge sig selv på. Der 

er dog en forventning om, at revisor ved hvad han har forstand på (Rømer, 48:34-48:52). 

Branchekendskab er også en kompetence, som bliver nævnt af Mark Palmberg for, at revisor netop 

kan tilbyde sine kunder noget ekstra (Palmberg, 20:39-20:50); 

“Det er brancheforståelse. Den der specialisering, det tror jeg selv meget på, at man har noget 

relevant at komme med, altså benchmark, perspektiveringer til andre i branchen.” 

Ud over dette ser Mark Palmberg en stor betydning af teknologiske færdigheder, hvor 

teknologiforståelsen bliver vigtig i fremtiden og specielt i takt med, at der bliver implementeret 

robotter til at varetage de mere repetitive opgaver (Palmberg, 21:02-21:43). 

“Så er der den digitale, den analytiske del af det, man skal kunne følge med. … teknologiforståelse for 

at sige når jeg kommer til at implementere 5 robotter ... så er revisorerne nødsaget til at forstå hvad 

er en robot og hvordan fungere den og hvorfor gør den som den gør.” 

Så det er ikke nok at forstå det output en robot levere, men revisor er også nødt til at forstå hvordan 

robotterne hænger sammen, hvilket også er i tråd med det som FSR i deres rapport lagde frem i 

forhold til de teknologiske færdigheder. Endeligt nævner Mark Palmberg, at soft skills bliver endnu 

vigtigere i fremtiden (Palmberg, 22:42-22:56);  

“Soft skills delen for at opbygge en relation, komme tæt på, have den der dialog og være tæt på sine 

kunder, så man ikke bare kommer to gange om året, det har alle dage været vigtigt, og det tror jeg 

bliver endnu vigtigere”  

Så i takt med, at der er mindre dialog mellem revisor og kunde i kraft af, at de nye unge revisorer 

bruger meget tid på at udfylde compliancetjeklister er det vigtigt, at disse også husker på at 

vedligeholde det gode kundeforhold, så de kan få oparbejdet de nødvendige kompetencer til at 

skabe relationer med kunderne på længere sigt. Da forfatterne af denne afhandling spurgte Mark 

Palmberg hvor hurtigt han ser udviklingen i revisionsbranchen i relation til den digitale udvikling var 

han ikke i tvivl om, at det kommer til at gå stærk, hvorfor han netop også forlod branchen til fordel 

for et job udenfor revisionsbranchen. Han tror netop på, at det bliver en robot, der kommer til at 

revidere det hele, og i tillæg her til, at den ekstra tid det vil skabe for revisor kan skabe mere fokus 
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på revisors risikovurdering samt dialog med kunden om hvor risici er i forretningen (Palmberg, 

29:04-29:53).  

Kunderne er nu kommet med deres syn på fremtidens revisor, og hvilke kompetencer 

vedkommende skal besidde. Kunderne mangler stadig at se revisors brug af teknologiske løsninger. 

Det er kun inden for deling af revisionsbevis de har set en digitalisering. Samtidig fandt vi, at 

kunderne ikke er interesseret i at betale ekstra for, at revisorerne benytter den nye teknologi men 

forventer, at det er en del af revisionsydelsen. Kunderne tilkøber gerne ydelser fra revisor, da revisor 

kan tilbyde benchmarking muligheder i kundens branche, så man kan sparre med kunden når de for 

eksempel forsøger sig med nye forretningsområder. Hermed ser kunderne i høj grad revisor som en 

sparringspartner, især til fortolkning af og kommunikation af muligheder når regnskabsregler 

opdateres. Når kunderne vælger revisor går de i høj grad op i, at de har erfaring med, samt kendskab 

til kundens branchen. Samtidig er det naturligvis ligeledes et minimumskrav for kunden, at revisoren 

har den lovbestemt certificering, hvis kundens virksomhedstype kræver, at der vælges en revision 

med sådan en. Sidst kom de med deres bud på revisors vigtigste kompetencer i fremtiden, som 

omfatter; 

→ Evnen til at få indsigt i virksomheden 

→ Kommunikation 

→ Branchekendskab 

→ Faglighed 

→ Teknologiforståelse 

→ Soft skills 

 

8.2.3. FSR & Uddannelse 

Der er nu set på hvad revisorer og kunderne mener om fremtidens revisor, og det er derfor relevant 

at se hvorledes FSR & uddannelsesinstitutionerne mener revisor bør være i fremtiden. Dette afsnit, 

skal derfor bidrage med hvorledes de teknologiske muligheder allerede i dag bliver inddraget i 

uddannelserne. Samtidig skal de også bidrage med deres syne på hvordan de ser fremtidens revisor 

og hvordan de ser fremtidens revisor skal uddannes. Sidst giver de lige som de øvrige kategorier 

deres svar på revisors vigtigste kompetencer i fremtiden, som i analysens afsluttende afsnit vil blive 

holdt op imod de øvrige kategoriers svar på samme spørgsmål. 

Som tidligere nævnt, specielt i teknologiafsnittet, påvirker den teknologiske udvikling 

revisionsbranchen blandt andet i form af, at visse nye arbejdsmetoder tilbyder effektivisering af 

revisionsprocessen. Uddannelsesinstitutionerne bør herved i fremtiden sammensætte et pensum, 

der i højere grad end i dag gør de studerende bedre klar til at varetage et job i en mere digital 

revisionsbranche. Herfor er det relevant at finde ud af hvad uddannelsesinstitutionen gør for at 
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sikre, at cand.merc.aud.-uddannelsen bliver kompatibel med revisionsbranchens fremtidige 

kompetencebehov. Herved spurgte forfatterne af denne afhandling studielederen på Copenhagen 

Business School, Kim Klarskov Jeppesen, hvad universitetet aktivt gør for at holde sig opdateret med 

udviklingen i revisionsbranchen, og dermed også opdateret på hvad revisor skal have af 

kompetencer. Som svar herpå gjorde studielederen det klart, at Institut for Regnskab er 

opmærksomme på behovet for at modernisere cand.merc.aud.-uddannelsen. Instituttets ledere har 

været i udlandet for at undersøge hvorledes erhvervsuniversiteter håndterer uddannelse af 

fremtidens revisorer andre steder. Studielederen understreger endvidere, at instituttet ikke ser det 

som optimalt at implementere ændringer, der ikke stemmer overens med hvorledes uddannelsen 

sammensættes i andre lande (Jeppesen, 04:00-04:28); 

“Thomas Riise (fagansvarlig for revision på CBS) og jeg har jo været på forskellige kurser sidste år. Vi 

var på maskinlæringskursus i London, vi tog til USA til American Accounting Associations workshop 

om netop dataanalyse for ligesom at prøve at hitte ud af hvad foregår der i USA på universiteterne 

på lige det her område. Sådan så vi får lavet noget uddannelse her der er stemt af med hvad der 

foregår andre steder i verden.” 

Jeppesen forklarer yderligere, at visse universiteter i USA underviser i dataanalyseværktøjer lige fra 

starten af den forudgående bacheloruddannelse. Der er CBS slet ikke endnu. Undervisningen i USA 

består efter sigende af undervisning i Python-programmering, der undervises i fra starten af 

uddannelsen og som derefter kan anvendes når nødvendigt i de efterfølgende fag både på 

bacheloruddannelsen såvel som på kandidatuddannelsen. Jeppesen anser denne måde at 

introducere de studerende for de teknologiske muligheder som interessant og ser muligheder i at 

implementere noget lignende på bachelor- og HD-uddannelserne på CBS. Ligeledes anser Kim 

Klarskov Jeppesen en tilføjelse af konkrete teknologiske værktøjer i statistikfagene på 

bacheloruddannelsen som en mulighed (Jeppesen, 09:25-11:30).  

Udover rejser til udlandet har instituttet to yderligere indgangsvinkler til en mulig opdatering af 

uddannelsen. Den første består i et forskningssamarbejde med tyskeren Michael Werner, som er 

ansat på CBS som associate professor, der forsker i brugen af dataanalyse i finansielle revisioner og 

som har skrevet PhD herom (Jeppesen, 04:45-05:06). Michael Werner er en betydelig profil i 

skabelsen af viden inden for hvorledes dataanalyse kan blive brugt til at forbedre den finansielle 

revision. Dette understreges i hans udnævnelse til medlem af IAASBs Dataanalytics Project Advisory 

Panel, som er nedsat til at give den internationale standardsætter et eksternt perspektiv på brugen 

af dataanalyse i revisionsbranchen og dermed indirekte, hvilken rolle dataanalyse skal have i 

fremtidige revisionsstandarder (IFAC, 2017). Den anden yderligere indgangsvinkel til indlæring i IT-
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forståelse består i, at uddannelsesdekan Gregor Halff overordnet på hele CBS-niveauet er gang i med 

at udforme kompetencestrategiplaner hvor han identificerer nogle kompetencer som alle 

studerende fra CBS skal have. En af de ting uddannelsesdekanen klart siger er, at der er en 

forventning om, at de studerende i højere grad skal have en grundlæggende dataforståelse og IT-

forståelse (Jeppesen, 05:22-06:01).  

Altså har Copenhagen Business School på tre forskellige fronter igangsat initiativer, der for det første 

har til intention at forbedre de studerendes IT-egenskaber, og specifikt for cand.merc.aud.-

uddannelsen, igangsat en aktiv undersøgelse af hvorledes udenlandske erhvervsuniversiteter 

uddanner fremtidens revisorer. En af fordelene i at undersøge hvorledes udenlandske 

erhvervsuniversiteter uddanner fremtidens revisorer består ligeledes i at blive afklaret med, om der 

eksisterer lærebøger indeholdende dataanalyse, der kan benyttes i revisionsundervisningen. For som 

Kim Klarskov Jeppesen understreger, er integration af IT-forståelse på cand.merc.aud.- uddannelsen 

betinget af hvilke lærebøger, der følger med i de her tanker og det er der ikke i øjeblikket. 

Lærebøgerne er ikke opdateret på det her område (Jeppesen, 08:00-08:15); 

“Nu afventer vi at der forhåbentligvis sker noget med nogle af de lærebøger. Lur mig om ikke der er 

nogen der sidder og tænker, at nu skal vi altså have opdateret de her lærebøger på en fornuftig 

måde. Og så vil vi tage et kig på, og på det tidspunkt, men der kommer nok lige til at gå nogle år med 

det, indtil vi har noget materiale.” 

Det der undervises i på cand.merc.aud.-uddannelsens hovedfag Regnskab, Revision, Skatteret og 

Erhvervsret er generelt accepteret viden. Det som alle er fuldstændig enige om. De mere innovative 

og frontløbende emner er ikke de emner, der havner i de grundlæggende lærebøger. Disse emner 

bliver først en del af disse når de frontløbende emner er sivet ned igennem systemet og er blevet 

alment accepteret. Det er på baggrund heraf Kim Klarskov Jeppesen vurderer, at der kommer til at 

gå nogle år før instituttet har nogle moderne lærebøger, der kan implementeres i undervisningen.  

I modsætning til hovedfagene er valgfagene mere tilgængelige i forhold til at tilbyde noget specifikt 

og snævert til eleverne, da emnerne ikke behøver at være alment accepteret i samme grad. I forhold 

til valgfag tilbød CBS for første gang i 2018, som tidligere nævnt i afsnit 4, valgfaget dataanalyse, der 

tilbyder cand.merc.aud.-studerende mulighed for at opnå kompetencer her indenfor i forbindelse 

med revision. Indholdet af valgfaget bliver opdateret i 2019, hvilket understreger Copenhagen 

Business Schools anerkendelse af, at der er behov for at give fremtidens revisorer andre 

kompetencer (Jeppesen, 12:28-13:47); 
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“Vi skal have nogle kurser der handler om at forstå hvad softwaren laver og hvilke funktioner der 

ligger i det og hvordan man generelt kan analysere data og så gerne med nogle værktøjer så man 

kan få noget erfaring... På dataanalysefaget, når det starter op her til efteråret, så hiver vi noget nyt 

software ind der hedder Mindbridge, som er noget automatiseret dataanalyse for revisorer.” 

Herudfra vurderes det, at Copenhagen Business School både tænker udvikling i de studerendes 

teknologiske kompetencer i det snævre, valgfaget, og i det brede, cand.merc.aud. samt hele 

erhvervsuniversitetet som helhed. Ligeledes vurderes det, at der på cand.merc.aud. er fokus på at 

holde uddannelsen opdateret med tiden. 

Ligesom det blev anset relevant at undersøge hvor opmærksomme beslutningstagerne på 

cand.merc.aud.-studiet var på udviklingen i revisors kompetencer er det ligeledes blevet anset 

relevant at finde ud af om revisorernes brancheorganisation, FSR – danske revisorer, ser et behov for 

opdatering af kandidatuddannelsen. Herfor inviterede forfatterne af denne afhandling 

bestyrelsesformand for FSR og statsautoriseret revisor, Peter Gath, til et interview vedrørende 

emnet (Gath, 11:27-12:00); 

“For mig at se er cand.merc.aud. én del af hele uddannelsesforløbet for man kan sige, at der er jo 

både en bachelor og så er der en kandidat, så har vi uddannelsen fra kandidat og til at blive 

statsautoriseret revisor og så er der for statsautoriseret revisorer løbende efteruddannelse. For mig 

at se er det vigtigt, at vi kigger alle elementer igennem.” 

FSR ser altså en vis vigtighed i at sørge for, at alle dele af en revisors uddannelse, inklusiv 

cand.merc.aud., uddanner fremtidens revisorer. Dette var også grunden til, at FSR i 2018 havde en 

rundtur til de fire danske universiteter, der udbyder kandidatuddannelsen hvor man forsøgte at 

italesætte hvordan uddannelsesinstitutionerne var sikre på at man havde en uddannelse, der var fit 

for purpose, som tidligere beskrevet i afsnit 4. Primært grundet mangel på ressourcer og venten på 

amerikanske lærebøger beskriver bestyrelsesformanden for FSR oplevelsen af rundturen på følgende 

vis (Gath, 12:25-13:01); 

”Det var på nogle punkter synes jeg en skræmmende oplevelse... Det var sådan lidt den samme måde 

at tænke på som man har tænkt på de sidste 50 år. Jeg karikerer en smule, men jeg savnede den der 

dynamik i forhold til det her.” 

Ligeledes overraskede det bestyrelsesformanden, at der, ikke kun fra regnskabsinstitutterne, men 

fra universiteterne som helhed ikke bliver gjort en større indsats for at sikre at teknologi i 

undervisningen tager mere fart (Gath, 13:53-14:10). Peter Gath påpeger, at nogle af de personer, 

der sidder og beslutter de her ting har siddet med dem i rigtige mange år, og at der derfor er brug 
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for friskt blod. Nogen der kommer med en anden måde at se på tingene på. Bestyrelsesformanden 

er selv af den holdning, at man ikke nødvendigvis ved hvor man skal hen men, at man må sætte 

nogle initiativer i gang og så gå den vej, der er bedst i forhold til nytænkning af dele af 

undervisningen (Gath, 15:27-15:42). Dette skal ses i lys af, at bestyrelsesformanden vurderer, at den 

måde som universiteterne akademisk er bygget op på, hvor man har en relativt gammeldags 

strukturel opbygning, kan modarbejde den teknologiske udvikling på universiteterne. Med denne 

relativt gammeldags strukturelle opbygning skal forstås at universiteterne er komplekse at 

modernisere samt, at de ikke er ligeså forandringsvillige- og hurtige som private virksomheder. For 

eksempel er der i England en meget bred rekruttering til revisionsbranchen, da engelske studerende 

kan blive revisorer selvom disse har bacheloruddannelse i andet end økonomi (Gath, 17:03-17:21). 

Herved kan studerende med baggrund i for eksempel geografi, historie eller teologi tage en 

revisoruddannelse her ovenpå. Dette er ikke muligt i Danmark, da den studerende skal have afsluttet 

en erhvervsakademisk bacheloruddannelse for at kunne blive optaget på cand.merc.aud. Studiet og 

ligeledes aftalen om dobbeltuddannelse kan, som tidligere nævnt i afsnit 4, være en barriere for, at 

de bedste talenter kan ansættes. Peter Gath udfordrer denne begrænsning af uddannelsessystemet 

med at pointere, at hvis alt der kan digitaliseret vil blive digitaliseret, er det formegentlig nogle 

andre menneskelige kompetencer, der er brug for i fremtiden (Gath, 17:44-18:16).  

Af denne grund bliver soft skills af både ICAS og FSR nævnt som en af fremtidens revisors vigtigste 

kompetencer. Ingen af cand.merc.aud.-uddannelsens hovedfag har mundtlige eksaminer. Herved 

kan den studerende for første gang ved sit kandidatforsvar stå overfor en mundtlig eksamen. Derfor 

vurderes der ikke at være et særligt fokus på udvikling af kommende revisorers soft skills i form af 

kommunikation og præsentation af vanskelige budskaber. Tidligere cand.merc.aud.-studerende, der 

efterfølgende er blevet revisorer har oplevet behov for, at uddannelsen kunne have et større aspekt 

af soft skills (Jeppesen, 15:28-15:47); 

“Vi lavede en undersøgelse for 10 år siden tror jeg, det var i 2009, hvor et par studenter skrev en 

afhandling om det og herunder hvad revisorer der var blevet færdige som cand.merc.aud’er og havde 

været ude og arbejde, hvad de sådan følte. Blandt andet et af spørgsmålene gik på om der var nogle 

fagområder de følte de havde manglet efter de sådan kom ud. Der var sådan soft skills noget af det.” 

Peter Gath er ligeledes enig i at, soft skills bliver en enorm vigtig kompetence i fremtiden (Gath, 

37:22-37:29). På baggrund heraf vurderer forfatterne af denne afhandling det relevant at afdække 

erhvervsuniversitetets syn på hvorvidt der med fordel kan ændres på eksamensmetoderne og/eller 

indarbejdes undervisning i soft skills på cand.merc.aud. Hertil understregede Kim Klarskov Jeppesen 

at studiet i forhold til udvikling af soft skills er begrænset af sin størrelse, da der er tale om et 
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massestudie med cirka 200 elever. Studielederen anerkender, at det at sidde 200 elever i et stort 

auditorium formindsker de studerendes lyst til at deltage aktivt i undervisningen ved at række 

hånden op og stille spørgsmål, hvorved studiet har inkluderet mindre holdundervisning ved 

øvelseshold i mindre lokaler. Et massestudie, som der er tale om her, sætter økonomiske 

begrænsninger for, hvorledes erhvervsuniversitetet kan afholde eksaminer. Herved er 4 timers 

skriftlige eksaminer i alle fire hovedfag billigst for uddannelsesinstitutionen (Jeppesen, 17:04-17:17); 

“Rammerne for cand.merc.aud. er altså, at det er et stort studie og det er et massestudie og vi har 

meget store holdstørrelser og det giver nogle begrænsninger i relation til hvad man kan gøre på den 

måde.” 

Studielederen anerkender dog en mulig udfordring i eksamensstrukturen men understreger på trods 

heraf, at det ikke er på cand.merc.aud.-niveau, der skal ske forbedring af de studerendes soft skills. 

Han vurderer i stedet, at dette ville passe bedre ind på bachelorniveau (Jeppesen, 16:39-16:46). 

Studielederen er ligeledes af den holdning, at nogle af disse soft skills som for eksempel soft skills i 

relation til præsentation af ting for kunder, må være noget, som kommende revisorer må lære i 

praksis i branchen (Jeppesen, 18:25-18:45). Peter Gath udtrykker hertil ligeledes, at han ikke ser 

undervisning i soft skills indeholdende, etik, moral, analytisk sans og professionel skepsis som et 

særskilt modul på cand.merc.aud. I stedet ser bestyrelsesformanden for revisorernes 

brancheorganisation, at soft skills på således vis er noget, som læres i praksis i branchen og som er 

noget, der kommer med den praktiske erfaring. Han understreger ligeledes, at udvikling af soft skills 

er en løbende udvikling, der ikke kan sættes hak ved, men som altid kan forbedres, hvilket ligeledes 

taler for, at den praktiske erfaring i branchen er vigtig for opnåelse af gode soft skills (Gath, 38:31-

39:37). 

Der kan herudfra vurderes, at studieledelsen ikke ser et stort problem i den nuværende 

eksamensstruktur på hovedfagene og en ændring heraf for at forbedre kommende revisorers soft 

skills, ikke ligger i erhvervsuniversitetets nuværende fremtidsplaner. Tidligere understregede Kim 

Klarskov Jeppesen, at undervisning i teknologiske værktøjer specifikt skulle ske på valgfag. Ligeledes 

vurderer Kim Klarskov Jeppesen i forhold til soft skills, at hvis soft skills er noget instituttet kan bygge 

ind i undervisning på studiet, så skal det gøres på valgfag, ligesom det er tilfældet på valgfaget i 

dataanalyse. På dette valgfag er præsentation af resultater en integreret obligatorisk del af faget. 

I kraft af at erhvervsuniversitetet ikke anser noget større behov for modificering af uddannelsen 

mod et større fokus på soft skills kan på således vis vurderes, at soft skills ikke anses af instituttet 

som værende en af de største udfordringer ved udviklingen af revisors fremtidige kompetencer. I 
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stedet anser studielederen de unges manglende teknologiske forståelse som den største udfordring i 

forhold til udvikling af revisors fremtidige kompetencer (Jeppesen, 20:58-21:21); 

“Der hvor jeg sådan føler der mangler noget til gengæld det er sådan lidt på forståelsen, af hvad det 

egentlig er der foregår bagved det der software man nu sidder og leger med. De fleste unge i dag er 

jo fantastiske til at manøvrere rundt i de teknologiske muligheder og kan bruge værktøjer af 

forskellig art, men der er ikke mange der ved hvordan en computer fungerer.” 

Studielederen tilføjer i forlængelse heraf, at han synes det er tankevækkende, at det var en 

integreret del af HA Almen at lære at programmere før i tiden. På således vis vurderer han, at 

teknologien bliver black-boxed for de unge og dette bekymrer studielederen. På baggrund heraf har 

han med de øvrige beslutningstagere på instituttet diskuteret om simpel programmering skal være 

en del af alle uddannelsesinstitutionens bacheloruddannelser. Grunden til, at diskussionens 

omdrejningspunkt ikke er blevet realiseret er, at der ikke kan besluttes hvilket element af 

uddannelsen, der kan undværes for at give plads dette i fagopbygningen (Jeppesen, 21:21-22:36).  

Da studielederen omtaler den sværhedsgrad af programmering, der har været diskuteret som muligt 

indhold på bacheloruddannelsen, som værende simpel, gav dette anledning til en uddybelse af om 

behovet for mere avanceret teknologisk forståelse ikke ansås som værende relevant for fremtidens 

revisor. Studielederen udtrykte hertil, at han i større grad forventer at fremtidens revisor forbliver 

en generalist-revisor og dermed ikke en specialist-revisor, i forhold til teknologiske kompetencer. 

Selve dataanalysen vurderer studielederen kommer til at være en arbejdshandling som den gængse 

revisor selv kan udføre og, at der dermed ikke er direkte behov for IT-specialister til udførsel heraf 

på det pågældende revisionsteam. Behovet for IT-specialister vil derimod opstå ved udarbejdelse af 

det standardiserede teknologiske værktøj, der skal opbygges internt i Big Four. Selve udnyttelsen og 

den daglige drift af dataanalyseværktøjer vil derefter være noget, som den gængse revisor kan 

anvendende uden at have avancerede teknologiske kompetencer. Disse kompetencer, som denne 

gængse revisor skal bruge for at kunne lave denne dataanalyse, vurderer studielederen, at 

erhvervsuniversitetet skal være i stand til at give de studerende (Jeppesen, 31:45-33:23). Modsat 

studielederen forventer bestyrelsesformanden for FSR en fremtid hvor revisionsteamet inkluderer 

IT-specialister, som ikke sidder i en anden afdeling men som er en fast del af revisionsafdelingen 

samt, at behovet for klassiske revisorer, generalist-revisorer, vil falde (Gath, 39:58-40:40). For som 

bestyrelsesformanden selv tilføjer, så kan revisors ydelser meget vel ændre sig i fremtiden, hvorved 

disse IT-specialister ligeledes kan anvendes til at udføre andre assurance-ydelsen såsom validering af 

data og IT-sikkerhed, som forventes at udgøre en større del af omsætningen i fremtiden.  
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Efter cand.merc.aud. følger revisoruddannelsen hos FSR som den overbyggende revisoruddannelse, 

der giver revisor titlen som statsautoriseret. Som Peter Gath selv tidligere nævnte skal der kigges på 

alle dele af revisors uddannelse, hvorfor forfatterne af denne rapport vurderede det interessant at 

undersøge om der er ændringsbehov af revisoruddannelsen. Hertil ytrede bestyrelsesformanden hos 

FSR, at han gerne så at man var yngre når man var færdig med SR. Han ville ikke have noget imod, at 

man var en 28-29 år (Gath, 41:33-41:40). Uddannelsen bliver betragtet som værende meget svær 

med store dumpeprocenter hvilket gør, at mange har store overvejelser om de nu er helt klar inden 

de tilmelder sig. Derfor er gennemsnitsalderen for færdige SR-studerende på nuværende tidspunkt 

32 år. Med udgangspunkt i at få gennemsnitsalderen ned og de faldende tilmeldinger til 

revisoreksamen op understreger han endvidere i forlængelse heraf, at der arbejdes på at ændre at 

revisoreksamen (Gath, 43:56-45:38)”; 

“Der skal ske noget med SR-eksamen og det arbejder vi med... Vi arbejder med gå tilbage til det 

gamle og så er der den der eksamen med etik og uafhængighed, gøre den til en del af den mundtlige 

eksamen i stedet for at være en del af den skriftlige eksamen. Så det er et forsøg på det og så er der 

et yderligere ønske omkring, at indsnævre pensum en lille smule.” 

Vedrørende indsnævringen af pensum menes, at uddannelsen kommer til at blive en smule mere 

generaliseret. Ændringerne skal ligeledes have en positiv effekt på kønssammensætningen i 

branchen, især blandt partnerne, hvor mænd er overrepræsenterede. Ændringen forventes ikke i sig 

selv at være noget, men skal være medvirkende til at ændre på de færre tilmeldinger samt 

uddannelsens attraktivitet. Yderligere fortæller bestyrelsesformanden, at man ikke har ønske om at 

lave flere specialiserede eksaminer henvendt mod revisorens kunders brancher. Den overordnede 

eksamensstruktur kommer herved til at blive forblive uændret (Gath, 47:42-48:58). Peter Gath ser til 

gengæld gerne, at reglerne vedrørende hvad der kan tælle som efteruddannelse i forbindelse med 

vedligeholdelse af titlen som statsautoriseret efter endt SR-eksamen bliver ændret (Gath, 49:05-

49:57); 

“Efteruddannelsen har været meget snæver fagligt orienteret. Det kan jo ikke være rigtigt... at forstå 

at analysere en virksomhed, at det ikke kan tælle med som efteruddannelse men, at du kan gå til et 

eller andet kursus, der bliver udbudt hvert år hvor årstallet skifter, at det tæller, men at lære hvordan 

man bruger IT i sin revision... at det ikke vægter det er fuldstændig gak.” 

Peter Gath ser altså herved et stort behov for, at efteruddannelsesmulighederne bliver moderniseret 

og ser ligeledes fornuft i, at også statsautoriserede revisorer bliver undervist i digital revision. 

Bestyrelsesformanden tilføjer yderligere i forbindelse hermed, at erhvervsstyrelsen er relativt 

uforståelige, og at der er stor forskel på om det er noget Erhvervsstyrelsen selv kan gennemføre eller 
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om det er noget der kræver ny lovgivning. Hvis Revisorloven skal i Folketinget så skal det helst være 

noget større end, at der skal to linjer ind i en paragraf omkring efteruddannelse (Gath, 50:00-50:42). 

Lovgivningen vedrørende efteruddannelse kan herved vurderes som en barriere for at revisor 

udvikler sine kompetencer indenfor den digitale revision og det kan være et problem når den 

teknologisk forståelse af både Kim Klarskov Jeppesen og Peter Gath betragtes som en vigtig 

kompetence for fremtidens revisor.  

Herved var det relevant at videreundersøge hvilke kompetencer studielederen på CBS og 

bestyrelsesformanden for FSR anså, som værende de tre vigtigste for fremtidens revisor i kraft af 

branchens udvikling. Hertil anerkendte Kim Klarskov Jeppesen, udover en bred teknologisk forståelse 

som den første kompetence ligeledes, at professionel skepsis og forretningsforståelse bliver nogle af 

de vigtigste kompetencer for fremtidens revisor (Jeppesen, 39:05-40:29). Professionel skepsis er et 

tankesæt, der indebærer at være opmærksom og sætte spørgsmålstegn ved forhold, der kan 

indikere forkerte oplysninger i regnskabet på grund af fejl eller svig samt at foretage en kritisk 

vurdering af revisionsbeviset. At udvise professionel skepsis er altafgørende i revision og uden 

revisors anvendelse af professionel skepsis vil revisionspåtegningen miste sin værdi. Professionel 

skepsis er derved, også på nuværende tidspunkt, en grundlæggende kompetence for revisor, og 

dette vil ifølge professoren ikke ændre sig i fremtiden. Relevansen for professionel skepsis i 

fremtiden understreges af, at standardsætterne IAASB, IESBA og IAESB i 2015 nedsatte en 

arbejdsgruppe med titlen The Professional Skeptictism Working Group, hvis formål var på ved 

observation af revisionsbranchen interessenter at undersøge hvorledes den professionelle skepsis 

blev opfattet. Gruppens undersøgelse blev konkluderet i en rapport udgivet i 2017 indeholdende syv 

konkrete tiltag til at forbedre revisorers professionelle skepsis (Hvordan forbedres den 

professionelle skepsis, 2017). En af de syv konkrete tiltag var at øge opmærksomhed på revisors 

forretningssans, da denne vurderedes som værende mere afgørende i fremtiden i kraft af et 

komplekst og hurtigt skiftende erhvervsliv.  

Kim Klarskov Jeppesen så som sagt ligeledes øget forretningsforståelse som en af fremtidens revisors 

vigtigste kompetencer. Forretningsmæssig forståelse anses som værende revisors evne til at kunne 

se på en kunde og forstå dens forretning og grundlæggende forstå hvordan den leverer værdi for 

sine kunder og hvorfor den har en stærkt konkurrencemæssig position og hvor den kan have trusler. 

Formår revisor hurtigt at forstå disse gældende forhold, så formår han ligeledes at identificere 

mange af de risici, der truer kunden, hvilket både kan være lovgivningsmæssigt og 

forretningsmæssigt, og som vil være relevant for revisionen. Studielederen anser ikke 

forretningsforståelse som et separat fag på erhvervsuniversitet, men derimod et samlet resultat af at 

have studeret en erhvervsmæssig bacheloruddannelse og efterfølgende en 
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revisorkandidatuddannelse samt efterfølgende at have fået praktisk erfaring som revisor (Jeppesen, 

41:41-42:01).  

Peter Gath anser i fremtiden de tre vigtigste kompetencer som værende den høje faglighed, som er 

udtryk for kvalitet, bred teknologiforståelse og soft skills (Gath, 1:02:20-1:07:07). Omkring faglighed 

skal det forstås, at revisorerne, også i fremtiden, selv kender regnskabs- revisionsstandarderne og, at 

det ikke er artificial intillegence på computeren, der holder øje med om standarderne er overholdt, 

men at revisoren selv kan identificere dette. Soft skills skal anses af Peter Gath som værende 

menneskelige aspekter, som moral og etik, men det er også være proaktiv og empati. Peter Gath og 

Kim Klarskov Jeppesen er således begge enige i, at bred teknologisk forståelse samt soft skills er 

nogle af de vigtigste fremtidige kompetencer for en revisor, hvorved de anser fremtiden på samme 

vis som ICAS-rapporten, FSR-rapporten og Gartner-rapporten.  

En ting er at undersøge hvilke kompetencer fremtidens revisor kommer til at behøve, noget andet er 

at undersøge hvornår revisor kommer til at behøve disse kompetencer, hvilket er afhængigt af et 

tidsperspektiv på hvornår den digitale udvikling for alvor slår igennem i revisionsbranchen. Dette er 

ligeledes relevant for revisoruddannelserne da spørgsmålet om hvornår undervisningen skal ændres 

mod undervisning i teknologisk forståelse er bestemt af hvornår uddannelsesinstitutionerne 

vurderer, at der er behov for disse kompetencer i praksis. Hertil spurgte forfatterne af denne 

afhandling de to respondenter i denne afsnit hvor de ser revisionsbranchen om henholdsvis 5,10 og 

15 år i relation til den digitale udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer (Jeppesen, 

46:20-46:55); 

"Jeg tror der sker noget, det sker bare meget meget langsommere end de der er mest pessimistiske. 

Det er mit bud på det og det er også den måde vi ligesom går til den på herinde, selvfølgelig lægger 

vi tingene om, vi skal nok tilpasse os, men vi går ikke i total panik og smider alt fra os... Vi tager det 

bestemt alvorligt, men jeg synes ikke man skal være så bange for, at der ikke er revisorer om 5 år.” 

Det kan herved konkluderes, at CBS holder et vågent øje på udviklingen i branchen og vil sørge for, 

at fremtidens revisorer bliver uddannet fra cand.merc.aud. således, at de kommende kandidater kan 

indgå i de fremtidige praktiske revisionsprocesser. Udviklingsprocessen bør ifølge studielederen ikke 

overdrives og han forsikrer, at studiet vil være opdateret til fremtiden. Peter Gath ser på den anden 

side, at udviklingen kommer til at gå meget hurtigere (Gath, 51:29-51:54); 

“Jeg tror vi har den inden 10 år... så tror jeg man er rigtig langt med det. Til gengæld tror jeg, at de 

krav der bliver stillet til en revision de også kommer til at blive udvidet betydeligt for at sikre, at vi er 

relevante.” 
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Studielederen for cand.merc.aud. studiet og bestyrelsesformanden for FSR er nu kommet med deres 

syn på fremtidens revisor, og hvilke kompetencer vedkommende skal besidde. Studielederen 

understregede, at der er fokus på den udvikling der foregår i revisionsbranchen og skolen allerede 

har iværksat initiativer til at møde efterspørgslen fra Big Four efter mere undervisning i bred 

teknologiforståelse. Samtidige udtrykte Kim Klarskov Jeppesen, at CBS ikke forhaster ændringer til 

uddannelsen, på baggrund af en trend før der er konkrete lærebøger, der understøtter dette. 

Bestyrelsesformanden for FSR afslørede, at der arbejdes på at ændre revisoreksamen således, at 

uddannelsen kan forøge sin attraktivitet og dermed forøge tilmeldinger og fastholde kompetente 

medarbejdere i branchen. På baggrund af interviews med to de respondenter kan det konkluderes, 

at FSR/revisionsbranchen forventer, at CAATs opnår hurtigere udbredelse og større betydning i 

praksis end CBS forventer det. Sidst kom de med deres bud på de vigtigste kompetencer i fremtiden 

som omfatter; 

→ Bred teknologiforståelse 

→ Professionel skepsis 

→ Forretningsforståelse 

→ Høj faglighed 

→ Soft skills 

 

8.3. Sammenligning af revisors fremtidige kompetencer 

Det er nu i de foregående tre afsnit belyst hvordan afhandlingens tre kategorier af respondenter 

forventer, at revisionsbranchen udvikler sig, og hvad det vil have af konsekvenser for revisors ydelser 

og meget mere i fremtiden. Sidst kom de alle med deres syn på hvilke kompetencer, der bliver 

vigtigst at besidde for revisor for at kunne være konkurrencedygtig i fremtiden. Disse kompetencer 

er nedenfor samlet i en matrix hvor kompetencerne, som blev fundet fra litteraturen i afsnit 6 

ligeledes er inddraget. Dernæst er der oplistet tre kompetencer i midten af matrixen, som går igen 

hos størstedelen af respondenterne. 
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Dette er gjort for at sammenligne og belyse ligheder og forskelle de tre kategorier samt litteraturen 

imellem. Det ses altså, at der er enighed om, at soft skills og teknologiforståelse går igen i alle 

kategorierne. Branchekendskab blev nævnt af alle grupper af interviewrespondenter med 

undtagelse af revisorerne. Dette kan forklares ved, at branchekendskab som kompetence 

formentligt er indforstået og forud antaget af revisorerne, da dette er en naturlig del af 

revisionsprocessen, hvor man skal opnå et kendskab til sin kunde i forbindelse med planlægning af 

revisionen. Samtidig bemærkes det ligeledes, at de kompetencer, som indledningsvis blev 

identificeret i litteraturen ved FSRs og ICAS’ rapporter går igen hos de øvrige kategorier af interview 

respondenter.  

Ses der på nogle af de forskelle, der er kategorierne imellem, kan især kompetencen professionel 

skepsis fremhæves som gennemgående. Denne er nævnt af kategorien FSR & Uddannelse, som må 

vurderes at have mere fokus på nogle af revisors klassiske dyder, men samtidig er det ikke noget de 

øvrige kategorier har sagt imod, eftersom denne også er nævnt i Revisorloven. Samtidig nævner 

revisorerne også som de eneste det at være compliant som værende vigtigere i fremtiden, da der er 

kommet langt større fokus herpå efter flere skandaler. Revisorerne nævner ligeledes som de eneste 

ledelsesevner som værende en vigtig fremtidig kompetence, da det er en måde hvorpå Big Four kan 

tiltrække og fastholde talent. Det, at nogle kategorier nævner kompetencer som andre ikke gør er 

naturligt som følge af de åbne spørgsmål interviewet lagde op til, men samtidig må det bemærkes, 

at der ikke er nogle kompetencer, som er modstridende hvorfor det vurderes, at kategorierne 

formentlig ville være enige i hinandens svar såfremt de blev præsenteret for dem.  

Litteraturen (ICAS & FSR)

•Brancheindsigt

•Teknologi- og dataforståelse

•Soft skills

•Teknologiforståelse på et forretningsmæssigt og 
anvendelsesorienteret plan

•Soft- og social skills

Revisorer

•Teknologiforståelse og evner inden for det digitale

•Ledelsesevner

•Soft skills

•At være forandringsparat

•At turde kaste sig ud i den digitale udvikling

•At være compliant og have fokus på compliance

Kunder

•Evnen til at få indsigt i virksomheden

•Kommunikation

•Branchekendskab

•Faglighed

•Teknologiforståelse

•Soft skills

FSR & Uddannelse

•Bred teknologiforståelse

•Professionel skepsis

•Forretningsforståelse

•Høj faglighed

•Soft skills

Enighed

Soft skills

Teknologiforståelse

Branchekendskab
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Undersøges holdningen til hvor hurtigt udviklingen vil ske er der stor forskel på de forskellige 

kategoriers holdninger, også internt i kategorierne. Her så Kim Klarskov Jeppesen, som 

repræsenterer uddannelsesinstitutionerne ikke, at det er noget som vil ske lige foreløbigt, hvorimod 

Peter Gath er mere optimistisk herfor. Mark Palmberg var af den holdning, at det kommer til at ske 

inden for de næste 5-7 år, ligesom han bliver bakket op af de øvrige revisorer, som ser udviklingen i 

forhold til digitalisering og automatisering komme inden for en 10-årig periode. 

Det blev også nævnt af Margrethe Bergkvist, at man i fremtiden skal tænke langt mere i teams, og 

have specialiserede revisorer inden for eksempelvis IT med som en del af teamet, så teamet også 

bliver mere diversificeret. Her var Kim Klarskov Jeppesen dog lidt mere konservativ og anså, at 

revisor skal forblive generalistrevisor, og man i stedet skal inddrage rene IT-specialister til de mere 

avancerede opgaver, der vil opstå. Han tilslutter sig dog til dels da han er enig i, at revisor selv skal 

kunne udføre eksempelvis dataanalyse. Ligeledes ser kunderne også, at revisorer i fremtiden skal 

specialisere sig i større grad, så disse i langt højere grad kan tilbyde kunden ekstra værdi, som følge 

af et specialiseret kendskab til eksempelvis den branche disse befinder sig i. 

Der var uenighed mellem kunderne og revisorerne i relation til hvor langt Big Four i dag er med at 

inddrage teknologiske værktøjer i revisionen. Her mente revisorerne, at disse var i gang, selvom det 

dog godt kunne forbedres yderligere men, at det også afhang af kunderne om det kunne 

implementeres succesfuldt. Dog var kunderne af den opfattelse, at revisorerne endnu ikke gjorde 

brug af nogle af de teknologier som afhandlingen også gennemgik i afsnit 5, dog havde man 

digitaliseret mere af kommunikationen og delingen af revisionsbevis forud for revisionen. 

Det afrundes altså, at der overordnet er stor enighed i hvilke kompetencer revisor i fremtiden skal 

besidde for endnu at være konkurrencedygtig. Svaret på selve udviklingen er dog mere nuanceret, 

og må også vurderes at være påvirket af respondenternes subjektivitet og rolle i revisionsbranchen. 

9. Anbefalinger 

På baggrund af ovenstående analyse identificerer forfatterne af denne afhandling en række 

anbefalinger til hvorledes det kan sikres, at revisor i fremtiden opnår de kompetencer, som 

revisionsbranchen efterspørger. Forfatterne af denne afhandling vil i dette afsnit bestræbe sig på at 

opstille disse anbefalinger. Det understreges i denne forbindelse, at anbefalingerne i dette afsnit 

ikke er udtryk for direkte løsningsforslag, da den konkrete fremtid for revisionsbranchen ikke kan 

forudsiges definitivt. Anbefalingerne er et resultat af hvilke kompetencer revisionsbranchens 

interessenter forventer kommer til at være de vigtigste i fremtiden og hvad vi, som resultat af vores 

interviews har fundet ud af, der reelt gøres for at sikre, at disse imødekommes. 
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9.1. Revisionsstandarderne skal imødekomme den digitale revision 

Det blev af interviewpersonerne understreget, at de nuværende internationale, nationale og lokale 

lovgivninger og standarder ikke udgør begrænsninger for udførsel af fremtidens digitale revision. 

Modsat fungerer disse heller ikke støttende for revisor ved ikke at tilbyde vejledning i forhold til 

udførsel deraf. Herudover er revisionsbranchen bange for at blive underkendt af revisortilsynets 

kvalitetskontrol når der udføres dataanalyse på udvalgte områder, hvorved standarderne på således 

vis kan betragtes som udgørende en modarbejdende faktor i det fremadrettede brug af dataanalyse 

som CAAT i revisionsbranchen. En opdatering af revisionstandarderne vil støtte revisor i hvorledes 

den digitale revision skal udføres og vil fjerne revisors tvivl vedrørende hvilket revisionsbevis, der 

kan accepteres af en kvalitetskontrol. Herved vil der blive åbnet for en bredere brug af CAATs i 

revisionen hvilket igen vil øge mængden af teknologiske kompetencer, der vil være krævet som 

revisor i Big Four. Herved anbefales det, at revisionsstandarderne opdateres således, at brugen af 

dataanalyse samt den fremtidige digitale revision understøttes. IAASBs Data Analytics Project 

Advisory Panel, der blev introduceret i afsnit 4, kan heri udgøre en vigtig rolle i at rådgive IAASB 

vedrørende brugen af dataanalyse og nye teknologier i revisionen samt hvorledes for eksempel ISA 

500 ‘Audit Evidence’ bør moderniseret. 

9.2. Kundeforhold skal vedligeholdes fysisk på trods af, at teknologien distancerer 

Gennemføres disse opdateringer til revisionsstandarderne kan der opstå en situation, der kan 

forværre den tendens flere af interviewrespondenterne allerede oplevede, hvor revisionsteamet og 

revisionskunden bliver mere og mere distanceret i kraft af de teknologiske 

kommunikationsmuligheder. Pleje af kundeforhold samt interaktion med kundens medarbejdere er 

en vigtig del af at opnå forståelse for revisionskundens interne arbejdsgange og revisionsrisici og 

blev i Gartners undersøgelse understreget som værende ledende revisorers andenstørste prioritet. 

Stærke soft skills sikrer kontinuitet i form af et længere revisionssamarbejde og en dermed alt andet 

lige mere profitabel forretning for revisionsvirksomheden. For at pleje og forbedre revisors soft skills 

samt at skabe kontinuitet i revisionssamarbejdet anbefales det, at revisorer på alle niveauer af 

revisionsteamet får snakket fysisk med kundens medarbejdere. Som det blev fundet i analysen bliver 

revisors soft skills ikke udviklet på cand.merc.aud-studiet. Hvorimod det i stedet er ved 

kommunikation med kunden i praksis, at revisor skal udvikle sine soft skills, hvilket kan blive sværere 

i kraft af den teknologiske udvikling, der skiller revisionsteamet og revisionskunden ad..  

9.3. Cand.merc.aud. skal have samme forventninger til fremtiden som Big Four og FSR 

Det blev gjort klart i analysen, at CBS, der er denne afhandlings repræsentant for 

erhvervsuniversiteterne, der udbyder cand.merc.aud., ikke har samme indstilling til den teknologiske 

udvikling som Big Four og FSR. CBS tog udviklingen stille og roligt og ville ikke kaste sig ind i trenden 
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hvorimod FSR, der taler Big Fours sag, er aggressive i opfattelsen af hvor hurtigt den teknologiske 

udvikling tager form samt behovet for, at fremtidige revisorer har en brede teknologisk forståelse. 

Valgfaget Audit data analytics og anden ny teknologi i revision blev etableret i 2018 og var ikke let at 

få implementeret, hvilket kommer til udtryk i, at FSR samt FSRs medlemmer var med til at finansiere 

valgfagets afholdelse (Gath, 16:15-16:29). Havde FSR ikke taget rundt på de fire 

erhvervsuniversiteter, der udbyder kandidatuddannelsen, var valgfaget måske ikke blevet 

implementeret sidste år, og måske var der i 2019 ligeledes intet valgfag heri. Derfor anbefales det 

CBS at indgå et samarbejde med Big Four og FSR og derigennem være mere åbne for 

implementering af forståelse af CAATs i den obligatoriske undervisning. Dette kan for eksempel ske 

som led i det obligatoriske fag Revision. Ligeledes anbefales de øvrige udbydere af 

revisorkandidaten, at være mere åbne for at implementere fag/emner i den obligatoriske 

undervisning således, at fremtidens revisorer i hele landet, ikke kun fra CBS, kan tilbyde de 

kompetencer, som Big Four kræver af fremtidens revisorer således, at der opstår synergi. 

9.4. Udvikling af brancheforståelse skal have større fokus 

Brancheforståelse blev anset af interviewrespondenterne som værende en af fremtidens vigtigste 

kompetencer. Big Four anbefales herved at indføre nye metoder til at øge brancheindsigt igennem 

intern undervisning med fokus på at forstå forretningsmodeller i de specialiseringer revisorerne 

sidder i. Eksempler herpå er private equity, ejendomme, offentlige institutioner og forsikring. 

Ligeledes anses det af forfatterne af denne afhandling, at revisorer kan få ekstra brancheindsigt og 

revisionskompetencer i at være med til at lave andre services end revision såsom due diligence og 

forensic services, der normalt varetages af andre servicelines internt i revisionsvirksomheden. Sidst 

anbefales det at ansætte flere menneskelige ressourcer for derved at tilføre branchespecialister fra 

andre brancher end revisionsbranchen. Disse udefrakommende specialister skal lære 

revisionskundskaber når de ansættes og omvendt skal de i forvejen ansatte revisorer lærer 

branchespecifikke kundskaber. 

9.5. Nye efteruddannelsesmuligheder indenfor digitalisering og IT skal udnyttes 

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer blev pr. 21. August 2019 

opdateret med ikrafttrædelse pr. 1. september 2019. Opdateringen, der er gennemført af 

Erhvervsstyrelsen, betyder, at efteruddannelse indenfor en række nye emner nu er defineret direkte 

i loven. Disse emner omfatter relevant for denne afhandling ‘digitalisering, informationsteknologi 

samt virksomheden og dens omgivelser herunder nye forretningsmodeller m.m.’ (Lov om 

efteruddannelse, 2019). Informationsteknologi skal ifølge Revisorrådet anses indeholdende 

“metoder til gennemførelse af en revision eller erklæringsafgivelse, såsom big data, robotics, 

artificial Intelligence” (Revisorråddet, 2018). Det anbefales herved, at statsautoriserede revisorer 
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griber muligheden for at forbedre sine kompetencer indenfor digital revision ved at tilmelde sig 

efteruddannelse heri.  

Med afsæt i problemstillinger identificeret i opgavens analyse, samt ny lovgivning inden for 

efteruddannelse, er der nu fremsat en række anbefalinger til dele af de respondenter, som har 

medvirket i afhandlingen, samt øvrige interessenter som måtte have interesse herfor. Dette fører 

videre til afhandlingen konkluderende afsnit, hvor den endelige konklusion på opgavens 

problemformulering er afgivet. 

10. Konklusion 

Revisionsbranchen befinder sig midt i den teknologiske udvikling, som i den nærmeste fremtid vil 

påvirke branchen markant. Afhandlingen har søgt at belyse dette og hvordan dette påvirker revisor 

og dennes kompetencer i fremtiden. I det følgende er derfor samlet op på svarene på afhandlingens 

underspørgsmål for sidst af svare på den overordnede problemformulering.  

Med udgangspunkt i Brian Dues (2018) teori om 3 generationer af softwarerobotter, blev belyst en 

række nye teknologier som revisor allerede i dag, men specielt i fremtiden skal mestre. Flere 

opgaver er i dag allerede automatiserede ved hjælp af teknologien robotbaseret 

procesautomatisering, så man ikke længere som revisor skal udføre de mere trivielle og repetitive 

arbejdsopgaver. I fremtiden vil det være mere avanceret teknologi, der vil blive introduceret, i form 

af artificial intelligence, som med tiden vil blive i stand til at udføre arbejde på egen hånd, efter at 

være blevet oplært af en medarbejder. Samtidig vil disse teknologier også blive introduceret hos 

revisionskunderne, så revisor er nødsaget til at opnå en forståelse for teknologien og hvordan den 

hænger sammen for at kunne revidere sådanne processer, der er overtaget af ny teknologi. 

Det blev af hovedparten af interviewpersonerne understreget, at de nuværende internationale, 

regionale og lokale lovgivninger og standarder ikke udgør begrænsninger for udførsel af fremtidens 

digitale revision. Modsat fungerer disse dog ikke støttende for revisor ved ikke at tilbyde vejledning i 

forhold til udførsel deraf. Da standarderne danner grundlag for hvordan revisortilsynets 

kvalitetskontrol gennemføres nævnte Peter Gath, at der er en nervøsitet i branchen for ikke at blive 

godkendt af kvalitetskontrollen på grund af eksperimenter med dataanalyse, hvilket sætter en 

stopper for udbredelsen heraf. Det blev herved i anbefalingsafsnittet anbefalet, at de internationale 

standardsættere, eventuelt igennem IAASBs Data Analytics Project Advisory Panel formår at 

opdatere de gældende revisionsstandarder således, at disse kommer til at fungere støttende for 

fremtidens digitale revision.  
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Det blev fundet, at selve revisionsydelsen ikke vil ændre sig i fremtiden, da der endnu vil være behov 

for en uvildig, som underskriver regnskaberne. Dog vil vejen frem til underskrift ændre sig, og langt 

mere teknologi og dataanalyse vil blive inddraget i udførslen af revisionen. I tillæg til 

revisionspåtegningen ser kunderne dog gerne, at der kommer en øget sparring med udgangspunkt i 

den viden revisor opnår gennem revisionen uden, at dette bliver en tillægsydelse. Som følge af den 

teknologiske udvikling peger flere af respondenterne også på nye muligheder for ydelser indenfor 

det digitale. Her så de, at der kan opstå et behov for validering af data og data-setups, hvor revisor 

med sin faglighed kan erklære sig om korrektheden heraf. 

Det blev samtidig fundet, at revisorerne i fremtiden i langt højere grad skal tænke i teams. Som følge 

af den stigende kompleksitet vil der også være behov for at have flere typer af specialister med på 

det enkelte revisionsteam. Her blev det fundet, at der især vil blive behov for specialister inden for 

data og programmering, men også specialister med fokus på brancher. Dette skyldes i høj grad, at 

revisor kan levere mere værdi til sine kunder ved at være dybt forankret i deres branche men også, 

at disse kan levere skræddersyede teknologiske løsninger på forventede fremtidige risici i form af 

indførsel af kontroller og analyser. 

Det blev fundet, at cand.merc.aud.-uddannelser bliver nødt til at følge den udvikling, der sker i 

praksis i Big Four. Studielederen på CBS gjorde det klar, at uddannelsesinstitutionen er opmærksom 

på den udfordring, der eksisterer. På nuværende tidspunkt undervises der i dataanalyse på et relativt 

nyopstartet valgfag på CBS. Der er ingen undervisning i dataanalyse på de øvrige tre 

erhvervsuniversiteter, der udbyder uddannelsen. For at undervisningen i dataanalyse kan tages fra 

valgfagsniveau til at blive en indarbejdet del af de obligatoriske fag kræver dette, at emnet bliver en 

del af de akademisk accepterede lærebøger. Herefter forventes dataanalyse at udgøre en 

obligatorisk del af undervisningen på kandidatuddannelsen, hvilket vil klæde de 

universitetsstuderende bedre på til en karriere i Big Four. Internt hos Big Four udgør intern 

uddannelse i dataanalyse allerede en stor del af undervisningsmaterialet, og dette forventes at 

udgøre en større del i fremtiden. Revisoruddannelsen forventes snart omstruktureret tilbage til den 

gamle model for at gøre uddannelsen mere attraktiv igen, hvilket forventes at kunne bidrage til, at 

Big Four kan holde på de største talenter og dermed disses kompetencer. Der blev fundet en 

problematik i, at efteruddannelse i digitalisering og IT fra Erhvervsstyrelsens side ikke blev betragtet 

som gældende i forhold til statsautoriserede revisors vedligeholdelse af sin titel. Dette blev i de 

færdiggørende øjeblikke af denne afhandling dog ændret ved vedtagelse af opdatering til 

bekendtgørelse om efteruddannelse, som nævnt under anbefalingsafsnittet. 
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Der er i sagens natur stor usikkerhed om hvor hurtigt den digitale udvikling vil forekomme, og hvor 

hurtigt de teknologiske løsninger, som blev beskrevet i afhandlingens afsnit 5, vil forekomme. Dette 

kommer også til udtryk ved, at afhandlingens respondenter havde meget forskellige synspunkter 

herom. Mest optimistisk var Mark Palmberg, som ser en stor grad af automatisering af hele 

revisionsprocessen inden for meget få år, hvorimod Kim Klarskov Jeppesen var mere pessimistisk, og 

ikke så den store effekt inden for de næste mange år. Ses på alle respondenternes svar kan det 

udledes, at der inden for de næste 10 år vil ske store ændringer på den digitale front for revisionen. 

10.1. Hovedkonklusion 

Der er nu svaret på opgavens undersøgelsesspørgsmål, som har været med til at belyse en række 

forhold omkring revisors kompetencer, men også hvordan rammerne omkring revisor udvikler sig for 

at belyse hvordan nye teknologi og lovgivning har påvirket og vil påvirke revisor. Dette fører til, at 

der nu kan svares på opgavens overordnede problemformulering i det følgende. 

Brugen af CAATs samt den konkurrencedygtige revisors opfattelse af hvor meget disse skal anvendes 

i revisionen, har udviklet sig markant på samtlige af dennes processer over de sidste 15 år. Den 

konkurrencedygtige revisors hyppigst anvendte værktøj er stadig Excel, dog begynder avancerede 

internt oparbejdede programmer at blive anvendt til primært dataanalyse. De revisionsværktøjer 

den konkurrencedygtige revisor anvender i dag, er altså grundlæggende ikke avancerede, dog 

forventes disse at blive det eftersom Big Four de seneste år har investeret hundreder af millioner 

dollars i udviklingen. Den konkurrencedygtige revisors har arbejdet med computere i hele sit liv, men 

er i dag ikke udrustet til at anvende dataanalyse i sin dagligdag. Det revisionsteam den 

konkurrencedygtige revisor er en del af kan visualiseres som en pyramide med ingen eller få 

specialister tilkoblet på siden af revisionsteamet, men ikke som en del af det faktiske revisionsteam, 

da specialisten har oprindelse i en anden intern serviceline. Den konkurrencedygtige revisor har en 

cand.merc.aud. uddannelse, der udelukkende består af skriftlige eksaminer hvorved dennes 

kommunikationsevner ikke forbedres derigennem. Den konkurrencedygtige revisor har siden 

efteråret 2018 haft mulighed for at tilvælge valgfaget Audit data analytics og anden ny teknologi i 

revision hvis denne går på CBS, med mulighed for at forbedre sine dataanalytiske evner.  

Det er nu fundet hvad der kendetegner revisor i dag, det vil derfor nu konkluderes ud fra 

afhandlingen hvilke kompetencer revisor skal besidde i fremtiden for fortsat at være 

konkurrencedygtig. 

Der blev i analysen fundet en række kompetencer, som respondenterne og litteraturen mente var de 

vigtigste for revisor i fremtiden. Heraf er fremhævet tre fremtidige kompetencer, som må 
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konkluderes at være de tre vigtigste at besidde i fremtiden. Disse kompetencer omfatter soft skills, 

teknologiforståelse og sidst branchekendskab, som nu vil uddybes.  

Soft skills er en meget bred defineret kompetence, og er gennem afhandlingen beskrevet som evnen 

til at skabe relationer revisor og kunde imellem, men også at kunne formulere et budskab, og 

forsøge at snakke kundens sprog i stedet for i revisorvendinger. Derudover omfatter soft skills også 

den professionelle skepsis og det at have et kritisk mindset.  

Teknologiforståelse er evnen til at forstå den teknologi og de værktøjer revisor kommer til at arbejde 

med i fremtiden. Dette er vigtigt for, at revisor forstå hvordan teknologierne hænger sammen, og 

hvordan værktøjerne arbejder så revisor ikke blot kan analysere output, men også forstå hvordan 

input bliver transformeret. Ligeledes er det vigtigt, at forståelsen også sker på både et 

forretningsmæssigt og anvendelsesorienteret niveau.  

Branchekendskab er det at kende og forstå alle aspekter af den branche revisoren kommer til at 

arbejde med. Dette er med til, at revisor kan skabe ekstra værdi for sin kunde ved at kunne sparre 

dem om muligheder og trusler, men det vil også effektivisere revisionen, da revisor i højere grad vil 

vide hvor netop denne branches risikoområder er, og så fokusere herpå.  

Det er dermed heller ikke sagt, at dette ikke er kompetencer revisor ikke besidder i dag, dog kan det 

konkluderes, at det vil være de vigtigste i fremtiden såfremt revisor ønsker at være 

konkurrencedygtig og en, som også kunderne vil være interesseret i at arbejde sammen med i 

fremtiden. Samtidig underbygges konklusionen også ved, at respondenternes svar på de vigtigste 

kompetencer er i lighed med de fremhævede kompetencer i rapporterne af ICAS og FSR. 
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11. Perspektivering 
I dette afsnit vil opgavens relevans for dens mulige læsere og interessenter blive beskrevet.  

Formålet med denne afhandling har været at skabet et overblik og en indsigt i hvad man som ung ny 

revisor skal fokusere sine kræfter på at blive bedre til, for at blive den dygtige revisor i fremtiden. 

Dette er gjort fordi revisionsbranchen i dag bliver omtalt, som at den er ved at ændre sig til noget 

der ikke er set før, og at det er vigtigt revisor finder sin rette plads for ikke at bliver overflødiggjort. 

Derfor er det også med usikkerhed, at man som nyuddannet revisor snart begiver sig ind i en 

branche, som kan ændre sig drastisk inden for de kommende år.  

Dette billede er formentlig skabt fordi der er en hård konkurrence om de unge talenter og Big Four 

vil derfor vise hvad det er de kan med alt den nye teknologi når de er ude til åbent hus-

arrangementer og lignende. Dog har det vist sig i afhandlingen, at udviklingen ikke sker helt så 

hurtigt som man kunne frygte, og som billedet af branchen er blevet tegnet. Samtidig må man dog 

heller ikke blot vente på at udviklingen kommer, derfor går afhandlingens undersøgelse også på 

hvad den fremtidige revisor skal kunne, så denne kan forberede sig herpå. Undersøgelsen har vist 

nye kompetencer, som revisor formentlig ikke mestrer i dag, med mindre denne allerede i en tidlig 

alder har specialiseret sig i teknologi fordi denne har haft en interesse herfor. Den har dog også vist 

en række kompetencer som revisor formentlig allerede besidder i dag, men det må dog 

understreges, at det er vigtigt revisor fortsat udvikler disse og forfiner sin dygtighed.   

Af denne årsag kommer afhandlingen også med en række anbefalinger for netop at gøre opgaven 

relevant, og at give læseren noget med som denne kan bruge, og om end implementere i dennes 

organisation. Det blev ligeledes understreget hvor relevant afhandlingen er, eftersom analysen viste, 

at revisor i dag ikke kan tage efteruddannelse inden for mere avanceret dataanalyse og teknologi, og 

tælle det med i sin obligatoriske efteruddannelse som autoriseret revisor. Dette er imidlertid i 

afhandlingens afsluttende periode blevet muligt med en opdatering af bekendtgørelsen for 

obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, som tidligere beskrevet. Dette understreger 

det øgede fokus, der skal være på det digitale område, som Erhvervsstyrelsen nu også har taget til 

sig. 

Forfatterne af denne afhandling føler derfor nu som nye revisorer, at disse er klædt bedre på til en 

mere digital fremtid, hvor disse i højere grad skal gøre sig relevante for kunderne, og genopfinde det 

at være revisor, da det ikke vil være det samme som tidligere. 
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13. Bilag 
13.1 E-mail henvendelse til interviewpersoner 

Kære XX 

 

Vi er netop i gang med at afslutte vores Cand.merc.aud. ved Copenhagen Business School, og er i 

den anledning ved at udarbejde vores kandidatafhandling. Her har vi fundet det interessant at 

undersøge hvilke kompetencer revisor skal besidde i fremtiden for fortsat at være 

konkurrencedygtig, og for fortsat at tilføre værdi til regnskabet og kunderne.  

Denne problemstilling er særligt interessant nu og i årene frem da den teknologiske udvikling 

revolutionerer ikke bare revisionsbranchen men stort set alle erhverv. Introduktionen af ny teknologi 

stiller derfor også nye krav til hvad revisor skal kunne i relation her til, og formentlig vil typen af 

arbejdsopgaver også ændre sig. 

Vi retter henvendelse til dig da vi ser din profil som havende mulighed for at tilføre vores afhandling 

en række spændende synspunkter om hvorledes revisor og revisionsbranchen kommer til at se ud i 

fremtiden. 

Vi håber du har tid og lyst til at deltage i et interview, inden for de nærmeste uger. Vi forventer 

interviewet vil tage omkring en time. 

Inden interviewet vil vi fremsende interviewspørgsmålene som vil danne grundlag for vores samtale. 

Interviewet vil blive optaget, og vi håber derfor dette er i orden med dig.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

Michael Mortensen & Sebastian Petersen 

 

13.2 Interview guides 

Interview guide – Peter Gath 

1. Hvad gør I aktivt for at holde jer opdateret med udviklingen i revisionsbranchen, og dermed 

også opdateret på hvad revisor skal have af kompetencer? (Både ift. FSR & EY) 

2. Hvordan sikrer vi en fortsat udvikling i revisors kompetencer? Hvor ligger ansvaret? FSR, 

husene, CBS eller et fjerde sted? 

a. Hvad gør I konkret for efteruddannelse, og burde man ændre CMA-uddannelsen?  
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3. Er revisor god nok til at udnytte teknologiske løsninger, og dermed effektivisere revisionen i 

jeres øjne? Og hvilke teknologier ser du som have den største impact på branchen og måden 

vi arbejder på? (eksempelvis – Robotics, AI & Big Data) 

4. Hvordan vil revisors rolle og ydelser være i fremtiden? Vil der for eksempel være mere 

rådgivning end i dag? 

a. Til egen forståelse af spørgsmålet: Ser du revisor i større grad bliver rådgiver end 

den rolle revisor har i dag, hvor man i højere grad blot er validerende? Bliver den 

specialiseret eller generel, og skal det ændre på revisoreksamen (man ser 

eksempelvis til den mundtlige eksamen, at revisor kan komme op i noget, som ligger 

meget fjernt fra det daglige virke?) 

5. Hvilken indflydelse har lovgivningen på revisors kompetenceudvikling? 

b. Til egen forståelse af spørgsmålet: Ser du lovgivningen som hæmmende for 

kompetenceudviklingen, og brugen af ny teknologi, og i så fald på hvilken måde? 

Burde lovgivningen være mere konkret ift. revisors kompetencer? 

6. FSR’s nye strategi nævner, at digitale løsninger og brug af data skal være en integreret del af 

undervisningen på cand.merc.aud - hvad gør FSR for at sikre, at dette mål opfyldes?  

7. Er undervisningen i dag praktisk nok med tanke på at eleverne kommer direkte ud i job, og 

skal udføre revisionen i praksis, hvor undervisningen i høj grad blot er teoretisk? (Træning i 

professionel skepsis, dataanalyse?) 

a. FSR fremhæver, at soft skills bliver vigtigere i fremtiden: Bør der indarbejdes 

undervisning i soft skills på CMA? (fx formidling, kundebehandling, skriftlige 

eksamener forbereder ikke eleverne på at præsentere og formidle viden verbalt) 

b. Burde teknologi i højere grad tænkes ind i undervisningen, som man eksempelvis ser 

det i valgfaget dataanalyse? 

8. Burde erfaringskravene (mindst 3 års deltagelse i udførelse af revision af årsregnskaber mv.) 

til revisorer være de samme i fremtiden? Hvis nej, burde de hæves eller sænkes?  

9. Forventer du, at kravene til revisor vil udvikle sig forskelligt afhængig af størrelsen af revisors 

kunder? I givet fald, hvilke forskelle forventer du? 

10. Hvordan ser du strukturen af revisorbranchen i fremtiden? Vil big-4 selskaberne bliver mere 

eller mindre dominerende? I givet fald, hvorfor? 

11. Hvor ser du revisionsbranchen om henholdsvis 5, 10 & 15 år i relation til den digitale 

udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer. 

12. Hvad ser du som værende revisors 3 vigtigste kompetencer i fremtiden, og hvad er den 

største udfordring i relation hertil? 
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Interview guide – Kim Klarskov Jeppesen 

1. Hvad gør I aktivt for at holde jer opdateret med udviklingen i revisionsbranchen, og dermed 

også opdateret på hvad revisor skal have af kompetencer? 

2. Fagene på CMA har ikke ændret sig i rigtigt mange år, hvad er årsagen til dette, og ser I det 

som en ulempe ift. udviklingen i branchen. 

3. Burde teknologi i højere grad tænkes ind i undervisningen, som man eksempelvis ser det i 

valgfaget dataanalyse?  

4. Er undervisningen i dag praktisk nok med tanke på at eleverne kommer direkte ud i job, og 

skal udføre revisionen i praksis, hvor undervisningen i høj grad blot er teoretisk? (Træning i 

professionel skepsis?) 

o FSR fremhæver, at soft skills bliver vigtigere i fremtiden: Bør der indarbejdes 

undervisning i soft skills på CMA? (fx formidling, kundebehandling, skriftlige 

eksamener forbereder ikke eleverne på at præsentere og formidle viden verbalt) 

5. FSR’s nye strategi nævner, at digitale løsninger og brug af data skal være en integreret del af 

undervisningen på cand.merc.aud - Tager CBS aktiv deltagelse i at nå dette mål 

6. Hvad ser du som den største udfordring ift. udviklingen af revisors kompetencer? 

7. Ser du revisor have en generel eller specialiseret rolle i fremtiden, og bør dette have 

indflydelse på revisoreksamen? (man ser eksempelvis til den mundtlige eksamen, at revisor 

kan komme op i noget, som ligger meget fjernt fra det daglige virke?). 

8. Burde erfaringskravene (mindst 3 års deltagelse i udførelse af revision af årsregnskaber mv.) 

til revisorer være de samme i fremtiden? Hvis nej, burde de hæves eller sænkes? 

9. Hvordan ser CBS på efteruddannelse af revisorer? Har CBS overvejet at tilbyde 

efteruddannelse til revisorer og i givet fald hvilken form for efteruddannelse? 

10. Hvad ser du som værende revisors 3 vigtigste kompetencer i fremtiden? 

11. Hvor ser du revisionsbranchen om henholdsvis 5, 10 & 15 år i relation til den digitale 

udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer. 

Interview guide – Margrethe Bergkvist; 

1. Hvor stort fokus har I ved planlægning af EYJourney på udvikling af revisors teknologiske 

kompetencer?  

2. Hvilken indflydelse har lovgivningen på revisors kompetenceudvikling? 

a. Til egen forståelse af spørgsmålet: Ser du lovgivningen som hæmmende for 

kompetenceudviklingen, og brugen af ny teknologi, og i så fald på hvilken måde? 

Burde lovgivningen være mere konkret ift. revisors kompetencer? 
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3. Bør CMA-uddannelsen ændres med henblik på at give de studerende kompetencer indenfor 

teknologi (fx fortolkning af data og behandling af store datamængder? 

a. Ser EY det som en ulempe at CMA ikke inkludere oplæring i teknologi? 

4. Bliver erfaring langt vigtigere i fremtiden, specielt i forhold til nyansættelser, da det er et 

meget praktisk fag? 

5. Er revisor, og specielt de yngre revisorer (assistenter og seniorer) rustet til at foretage gode 

og dybdegående analyser? (Har de den nødvendige branche og kundekendskab, som måske 

kun besiddes af partner og senior manager, hvor det dog stadig er seniors udføre analyse) 

a. Undersøgelser viser at revisionsbranchen har svært ved at tiltrække nye talenter da 

specielt andre konsulentjobs tilbyder en højere løn, og mere jævne arbejdstider. 

Hvad gør EY for at imødekomme denne negative udvikling? 

6. Hvad gør EY Talent aktivt for at holde jer opdateret med udviklingen i revisionsbranchen, og 

dermed også opdateret på hvad revisor skal have af kompetencer samt hvad EYJourney skal 

indeholde? 

7. Er undervisningen i dag praktisk nok med tanke på at eleverne kommer direkte ud i job, og 

skal udføre revisionen i praksis, hvor undervisningen i høj grad blot er teoretisk? (Træning i 

professionel skepsis?) 

a. FSR fremhæver, at soft skills bliver vigtigere i fremtiden: Bør der indarbejdes 

undervisning i soft skills på CMA? (fx formidling, kundebehandling, skriftlige 

eksamener forbereder ikke eleverne på at præsentere og formidle viden verbalt) 

8. Hvad ser du som den største udfordring ift. udviklingen af revisors kompetencer? 

9. Hvad ser du som værende revisors 3 vigtigste kompetencer i fremtiden? 

10. Hvor ser du revisionsbranchen om henholdsvis 5, 10 & 15 år i relation til den digitale 

udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer. 

Interview guide – Revisorer  

1. Er revisor god nok til at udnytte teknologiske løsninger, og dermed effektivisere revisionen i 

jeres øjne? Og hvilke teknologier ser du som havende den største impact på branchen og 

måden vi arbejder på? (eksempelvis – Robotics, AI & Big Data) 

2. Hvordan vil revisors rolle og ydelser være i fremtiden? Vil der for eksempel være mere 

rådgivning end i dag? 

a. Til egen forståelse af spørgsmålet: Ser du revisor i større grad bliver rådgiver end 

den rolle revisor har i dag, hvor man i højere grad blot er validerende? 

3. Hvilken indflydelse har lovgivningen på revisors kompetenceudvikling? 
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a. Til egen forståelse af spørgsmålet: Ser du lovgivningen som hæmmende for 

kompetenceudviklingen, og brugen af ny teknologi, og i så fald på hvilken måde? 

Burde lovgivningen være mere konkret ift. revisors kompetencer? 

4. Risikerer revisor at blive en uddøende race sådan som tingene udvikler sig i øjeblikket? I så 

fald hvordan sikrer vi at blive ved med at være relevante? (kommer der blot andre områder 

hvor vi kan gøre os gældende) 

5. Kommer revisor til at skulle afgive langt flere erklæringer om andre emner end 

årsregnskabet? Og hvilken retning går dette i så fald? Skal revisors ydelser nytænkes i 

fremtiden for at vedblive relevante.  

6. Ser du at revisor i fremtiden bliver mere specialiseret, og i så fald til hvilken nytte?  

7. Hvordan sikrer vi en fortsat udvikling i revisors kompetencer? Hvor ligger ansvaret? FSR, 

husene, CBS eller et fjerde sted? 

b. Hvad gør I konkret for efteruddannelse, og burde man ændre CMA-uddannelsen? 

8. Bliver erfaring langt vigtigere i fremtiden, specielt i forhold til nyansættelser, da det er et 

meget praktisk fag? 

9. Er revisor, og specielt de yngre revisorer (assistenter og seniorer) rustet til at foretage gode 

og dybdegående analyser? (Har de den nødvendige branche og kundekendskab, som måske 

kun besiddes af partner og senior manager, hvor det dog stadig er seniors udføre analyse) 

10. Undersøgelser viser at revisionsbranchen har svært ved at tiltrække nye talenter da specielt 

andre konsulentjobs tilbyder en højere løn, og mere jævne arbejdstider. Hvad gør i både 

som virksomhed for at imødekomme denne negative udvikling? 

11. Hvad ser du som den største udfordring ift. udviklingen af revisors kompetencer 

12. Forventer du, at kravene til revisor vil udvikle sig forskelligt afhængig af størrelsen af revisors 

kunder? I givet fald, hvilke forskelle forventer du? 

13. Hvordan ser du strukturen af revisorbranchen i fremtiden? Vil big-4 selskaberne bliver mere 

eller mindre dominerende? I givet fald, hvorfor? 

14. Hvad ser du som værende revisors 3 vigtigste kompetencer i fremtiden? 

15. Hvor ser du revisionsbranchen om henholdsvis 5, 10 & 15 år i relation til den digitale 

udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer. 

Interview guide – Kunder   

1. Hvor ligger dit eller jeres fokus på i relation til hvad revisor skal bruges til? (sparringspartner, 

validator, eller blot en underskrift fordi det kræves af lovgivning) 

2. Hvad ligger I i dag vægt på revisor skal kunne, og hvad vælger I revisor ud fra? Har dette 

ændret sig, og vil det ændre sig yderligere i fremtiden?  
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3. Ser I andre ydelser som revisor med fordel kan levere til jer i fremtiden, for at udnytte deres 

viden om jeres virksomhed og jeres branche?  

4. Er revisor god nok til at udnytte teknologiske løsninger, og dermed effektivisere revisionen i 

jeres øjne? Og hvilke teknologier ser du som havende den største impact på branchen og 

måden vi arbejder på? (eksempelvis – Robotics, AI & Big Data) 

5. Har I en opfattelse af, at I rent teknologisk er længere fremme end 

revisionsvirksomhederne? 

6. Hvor vigtigt er det for jer at revisor i højere grad gør brug af digitale værktøjer og nye 

innovative muligheder? 

o Vil du være villig til at betale mere for en revision, der via dataanalyse derved tester 

hele populationer i stedet for stikprøver kan tilføre påtegningen mere sikkerhed 

7. Ser du en fremtid hvor I udfører mere af revisors arbejde og revisor derfor blot skal validere 

jeres arbejde, eller skal revisor stadig selv udføre størstedelen af revision?  

o Ser du en fordel I at gøre brug af andre virksomheder i fremtiden til at hjælpe med 

dele af revisionsprocessen?  

8. Bør revisor i fremtiden være bedre til at formidle sig i forhold til muligheder for jeres 

virksomhed/jeres branche? 

9. Hvad ser du som værende revisors 3 vigtigste kompetencer i fremtiden? 

10. Hvor ser du revisionsbranchen om henholdsvis 5, 10 & 15 år i relation til den digitale 

udvikling og dennes indflydelse på revisors kompetencer? 

 

 


