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Abstract 
In recent years, the digital transformation has taken the world by storm and the world of the auditors 
is no different. In regard to this matter, the necessity for auditors to understand, focus and remain 
experts has become a must when it comes to maintaining the role as the representative of the public. 
This thesis examines how a data analytics approach to auditing is used for medium-sized companies 
in Denmark in order to increase the quality and the efficiency of the audit process, and thereby 
creating more value for the clients. Furthermore, it examines the effect that data analytics has on 
selected areas within the audit process.  

Data analytics is already being used by the Big Four accounting firms and they are all determined 
to have it implemented in several other audit areas as well. Through multiple interviews with audi-
tors from the Big Four, this thesis provides an insight on how data analytics can contribute to the 
auditor’s risk assessments, test of controls, test of details, substantive analytical procedures and 
extended review. Data analytics is a great tool for the auditors in obtaining a better understanding 
of the client’s business and environment. It gives the auditor a better overall picture of the individual 
accounting items, whereto the auditor is able to test the entire population in a relatively short period 
of time and obtain a more accurate risk assessment. Even though this is a great tool, the data ana-
lytics alone does not provide the audit enough evidence, which is why the professional judgement 
of an auditor is still relevant and still plays a key role when auditing. Nevertheless, this is considered 
to be a great tool the auditor can use in the risk assessment and aforementioned procedures. Addi-
tionally, it was discovered that the data analytics can contribute to the test of the controls and the 
test of details. Whereas the auditor selects samples based on a sample table or other tools that only 
provide a test of the details, data analytics makes it possible to test the entire population as well as 
making the selection of the samples more accurate and specified around transactions, where there 
is a risk of misstatement. This method clearly differs from the normal approach, which is typically 
based on one’s judgement or randomness. In regard to substantive analytic procedures, data analyt-
ics can provide the auditor with proposed hypotheses about the correlation between the different 
data variables, in which regression or visualization software is great at highlighting this. 

Lastly, it was brought to light that data analytics can also implicitly contribute to the auditor’s in-
quiry as an extension of an analytical action. The expectation is that the analysis will identify “ab-
normal” transactions within the Company to which the auditor can ask for more specific and deter-
mined data. Essentially, the use of data analytics is an exceptional option to improve the overall 
audit quality, the efficiency of the audit process and equip the Company with new insight that might 
optimize their business processes and create new value for them as a whole.  
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1. Indledende del 

1.1 Indledning 

Digitaliseringen er i disse år under stor udvikling, og dette har betydning for fremtidens 

revisionsbranche. Der er tendens til, at flere manuelle processer bliver automatiserede, og dette 

betyder, at fremtidens revision i højere grad vil være præget af disse data. Det gør det nødvendigt 

for revisorer at forstå samt indstille sig på den digitale transformation for at kunne forblive 

sagkyndige på området og fortsat varetage rollen i samfundet som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. 

I takt med at erhvervslivet står over for en digital transformation, står revisionsvirksomhederne 

ligeledes over for en digital transformation, såfremt de ikke vil miste deres eksistensgrundlag1. Den 

digitale transformation, som startede ud blandt de store tech-giganter, rammer ifølge professor, 

Lakhani fra Harvard Business School nu alle brancher. 

“The shifts we saw happen in the tech industry 20 years ago are now happening across the board 

in all industries,”  

“To be a successful, effective executive,” he says, “a leader needs to think digital.” 

(Harvard Business School professor, Karim R. Lakhani)2 

Implementering af et digitalt tankesæt er dermed fundamentalt, for at revisorer kan blive ved med 

at operere på markedet og skabe værdi for klienterne samt kunne forblive konkurrencedygtige. 

Branchen er presset, hvad angår revisionshonorarer, og der er tendens til, at klienterne efterhånden 

begynder at efterspørge andre ydelser end blot den årlige revision, som de tilbydes. Der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke udformes analyser eller bidrages med noget specifik viden 

om klienternes virksomhed, som kan give værdiskabelse, og som kan bruges til at optimere deres 

forretningsmodel?  

Data er efterhånden grundelementet i alle virksomhedsprocesser, lige fra beslutninger der træffes i 

øverste ledelsesorgan, til data der indsamles i forbindelse med et varesalg eller lignende i 

forretningen. Revisoren har igennem flere årtier benyttet sig af data, som modtages fra 

virksomhederne til brug for revisionen. Spørgsmålet er hvorfor der ikke gøres mere brug af data, 

 
1 Artikel: Implementering af AI-revision/dataanalyse hos en SMV-revisor | FSR - danske revisorer. (2019). 
2 Artikel: Why finance leaders need a digital leadership mindset. (2019) 
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som revisorerne alligevel modtager fra klienterne, hvilket kan være med til at opnå større indsigt i 

klienten ved at bruge en mere dataanalytisk tilgang i revision. 

1.2 Problemfelt 

I takt med at den digitale transformation fortsat er under stor udvikling og flere virksomheder 

efterspørger nye digitale teknologier til at løse traditionelle problemer, opstår der dermed et 

potentielt nyt marked for revisionshusene. Det potentielle nye marked bør få revisionshusene til at 

få øjnene op for disse muligheder ved at have en mere datadrevet tilgang frem for den traditionelle 

tilgang, som forfatterne senere i afhandlingen vil uddybe yderligere.  

Et eksempel på en revisionsvirksomhed som har været blandt first-moverne, hvad angår brugen af 

kunstig intelligens og dataanalyse i forbindelse med revisioner, er virksomheden, Garbelman 

Winslow CPAs (mindre revisionsvirksomhed i USA). 

“We are also using AI3 for risk assessment and looking for ways to market this to non audit 

clients. I expect that we will be using new technologies in all the services we provide. It's more of 

a total audit, and it's going to change the way we do auditing. The possibilities are endless, and I 

am excited to see what is around the corner.”4 

(Samantha Bowling, CPA, CGMA, Partner i Garbelman Winslow CPAs) 

Som tidligere nævnt anvender revisor i forbindelse med revisionen klientens data, hvorfor der for 

revisor her opstår en mulighed for at tilbyde klienten en ydelse i form af optimering på de enkelte 

forretningsområder. 

Revisor har gennem tiden stiftet bekendtskab med håndtering af datasæt og har implementeret nyere 

analytiske værktøjer til brug for revisionen. Klienterne besidder ikke disse værktøjer og kan have 

udfordringer ved at forstå deres data. Revisor kan hertil eksempelvis bearbejde deres data ind i 

læsbare diagrammer eller dashboards, som eventuelt kan være medhjælpende til klientens forståelse 

af deres eget data. Dette kan være med til at skabe en merværdi og give klienten en større indsigt i 

deres forretning, end de lige havde forestillet sig, frem for blot en traditionel revisionstilgang. 

 
3 “AI” er den engelske betegnelse for artificial intelligence, hvilket direkte oversat til dansk betyder kunstig 
intelligens - f.eks. særligt intelligente computerprogrammer eller robotter. 
4 Artikel: How we successfully implemented AI in audit. (2019). 
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Revisorer er underlagt diverse standarder og lovgivninger, herunder bl.a. Bekendtgørelse af lov om 

godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), der er gældende i Danmark. I takt 

hermed skal revisor have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at kunne udtale sig om 

en revision. I den forbindelse kan der stilles spørgsmålstegn ved, om en dataanalytisk tilgang til 

revision vil kunne afføde et stærkere revisionsbevis end ved revision efter traditionelle samt 

manuelle revisionshandlinger? Det er også i praksis set, at revisor ønsker at effektivisere 

revisionsprocessen for at opnå en god dækning på den udførte revisionsopgave. 

Ovenstående overvejelser og problemstillinger danner grundlag for nærværende afhandling og 

problemformulering i det efterfølgende afsnit. 

1.3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i problemfeltet som blev behandlet i forrige afsnit, vil det blive undersøgt, 

hvordan brugen af dataanalyse i revision vil kunne anvendes for virksomheder i Danmark. 

Ydermere vil det blive undersøgt, om brugen af dataanalyse forøger revisionskvaliteten og 

effektiviteten af revisionsprocessen, samt om det har en værdiskabende effekt for klienterne. 

Ovenstående problemfelt leder frem til følgende problemformulering: 

Hvorledes kan en dataanalytisk tilgang til revision anvendes for mellemstore virksomheder i 

Danmark med henblik på at forøge revisionskvaliteten og effektiviteten i revisionsprocessen samt 

skabe værdi for klienterne? 

Begreberne dataanalytisk tilgang, revisionskvalitet, effektivitet og værdi er defineret nærmere jf. 

afsnit 1.5  

Undersøgelsesspørgsmål 

For at kunne behandle samt besvare problemformuleringen på bedste vis er der udarbejdet en række 

underspørgsmål. Disse spørgsmål bør ses som individuelle dele, der tilsammen danner rammen for 

den overordnede problemformulering. 

1) Hvilken påvirkning vil anvendelsen af Big Data og dataanalyse have på revisionsprocessen? 

2) Hvordan kan dataanalyse anvendes i forbindelse med udvidet gennemgang? 
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Ad 1-2) Formålet med undersøgelsesspørgsmål 1) er dels at redegøre for revisionsprocessen og 

tilkoblingen til hele hovedemnet omkring, hvordan Big Data og dataanalyse kan påvirke 

revisionsprocessen med særligt fokus på planlægning og udførelse. Derudover vil forfatterne 

komme med konkrete eksempler fra praksis på, hvordan dataanalyse kan anvendes på de 

afgrænsede faser af revisionsprocessen. Formålet med undersøgelsesspørgsmål 2) er dels at grave 

dybere ned i selve hovedproblemformuleringen og undersøge, hvordan dataanalyse i praktiske 

eksempler vil kunne anvendes for udvidet gennemgang. 

3) Hvad er forudsætningerne for at kunne anvende en dataanalytisk tilgang i forbindelse med 

revisionen? 

4) Hvilke problemstillinger forekommer ved brugen af dataanalyse set fra revisors perspektiv? 

5) Hvad er revisorers og klienternes erfaring/holdning til hhv. en dataanalytisk tilgang til 

revisionsprocessen og generelt brugen af dataanalyse internt i virksomheder?  

Ad 3-5) Ydermere vil spørgsmålene undersøge, hvilke forudsætninger der ligger forud for at kunne 

anvende en dataanalytisk tilgang til revision og nogle af de udfordringer, der følger med set  fra 

revisors perspektiv. Afslutningsvis vil der være et spørgsmål af diskuterende art, som bl.a. vil 

inddrage eksperter samt klienters holdning til den dataanalytiske revision og bl.a. kigge på det fra 

forskellige perspektiver, for at undersøge om det overhovedet skaber merværdi for klienterne. 

1.4 Afgrænsning 

Dataanalyse kan som udgangspunkt anvendes på alle revisionsopgaver samt virksomhedstyper, men 

med en differentieret effekt, hvad angår de forskellige led i revisionsprocessen og 

virksomhedstyper. Afhandlingen vil i den anledning afgrænse sig til primært at berøre mellemstore 

virksomheder (regnskabsklasse C), som er underlagt revisionspligt. Valget herfor skyldes, at det er 

på de mellemstore virksomheder, hvor revisorerne primært har haft størst succes med anvendelsen 

af dataanalyse.  

Derudover vil forfatterne kort også berøre effekterne og mulighederne for anvendelse af dataanalyse 

på regnskabsklasse B virksomheder, da disse har valget mellem revision og udvidet gennemgang. 

Virksomheder underlagt regnskabsklasse B (stor) med valgfrihed mellem erklæringstype efter 

Årsregnskabsloven § 135 indgår dermed også i analysen.  
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Figur 1 - Regnskabsklasser efter Årsregnskabslovens (ÅRL) § 7.  

*Årsregnskabsloven § 7 Klasse B (små) Klasse B (stor) 

Nettoomsætning < 8 mio. kr. > 8 - 72 mio. kr. 

Balancesum 4 mio. kr. > 4 - 36 mio. kr. 

Antal ansatte 12 > 12 - 50 mio. kr. 

Krav 
 
Ingen krav 

Valgfrihed 
(Udvidet gennemgang eller revision) 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små) kan undlade at lade årsregnskabet blive 

revideret, såfremt virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 

overskrider to af ovenstående størrelser, jf. ÅRL § 135, stk. 1. 

Som følge af problemformuleringen vil det undersøges, hvordan anvendelsen af dataanalyse i 

revisionsprocessen kan skabe værdi for revisionsbeviset samt klienten. I forhold til sidstnævnte 

indeholder besvarelsen ikke, hvordan revisor skaber værdi for klientens interne processer, såsom 

fakturering, betaling af kreditorer mv. 

Som også nævnt i ovenstående afsnit omhandler undersøgelsen anvendelsen af dataanalyse i 

revisionsprocessen. Der er i den forbindelse valgt at fokusere på bestemte faser af processen, 

herunder planlægning og udførsel. I følgende afsnit fremgår udvalgte revisionsstandarder, som 

afhandlingen vil referere til: 

● ISA 200  

○ Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision. 

● ISA 230  

○ Revisionsdokumentation. 

● ISA 240  

○ Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber. 

● ISA 300  

○ Planlægning af revision af regnskaber. 

● ISA 315  
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○ Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser. 

● ISA 330 

○ Revisors reaktion på vurderede risici. 

● ISA 500  

○ Revisionsbevis. 

● ISA 520  

○ Analytiske handlinger. 

● ISA 530  

○ Revision ved brug af stikprøver. 

Udvælgelsen af revisionsstandarder er foretaget med udgangspunkt i FSR - danske revisorers 

oversigt over internationale standarder om revision. 

Udvidet gennemgang er bygget op omkring den internationale revisionsstandard ISRE 2400 samt 

yderligere supplerende handlinger. På baggrund af dette anvendes FSR - danske revisorers 

udarbejdede standard fra 2013 om udvidet gennemgang. 

Anvendelsen af dataanalyse kan kombineres med andre digitale værktøjer, såsom f.eks. blockchain, 

machine learning mv. Denne afhandling vil have fokus på anvendelsen af dataanalyse af data fra 

ERP-systemer, da revisorer primært arbejder med dataanalyse på baggrund af data fra ERP-

systemerne. Afhandlingens hovedemne omhandler, hvordan en dataanalytisk tilgang til revision kan 

påvirke revisionskvaliteten, effektiviteten og værdiskabelsen. Forfatterne afgrænser sig dermed fra 

påvirkningen og effekter af andre teknologier som f.eks. blockchain, machine learning mv., hvilket 

er et andet perspektiv til nærværende afhandling.  

Dataanalyse kan stort set anvendes på alle regnskabsposter, men benyttes i mindre grad i forbindelse 

med revision af balanceposter. På baggrund af dette samt omfanget af analysen afgrænses således 

at afhandlingen fokuserer på den artsopdelte resultatopgørelse.  

1.5 Definitioner og begreber 

I det følgende afsnit vil der nærmere blive beskrevet og redegjort for definitioner samt begreber, 

der anvendes i afhandlingen, da der kan være tvivl omkring betydningen heraf i relation til det 

problemfelt, som forfatterne gerne vil undersøge nærmere. 
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1.5.1 Dataanalytisk tilgang 

Den amerikanske revisorforening, AICPA definerer dataanalytisk revision således: 

“Audit data analytics” is the science and art of discovering and analyzing patterns, identifying 

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

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

performing the audit.”5. 

Begrebet dataanalytisk tilgang anvendes i afhandlingen og kan forstås i forskellige kontekst, 

hvorfor det er relevant at definere begrebet for den korrekte forståelse. Dataanalytisk tilgang skal 

ses i forhold til revision og i takt med anvendelsen af en mere IT-baseret revision, hvor datasæt og 

lignende information modtaget fra klienter, bearbejdes til brug for analyser. Med andre ord betyder 

det, at der foretages handlinger ved at drage brug af IT-ressourcer for bl.a. at kunne foretage analyser 

på både finansielle og ikke-finansielle informationer. Der skal skelnes mellem almindelig brug af 

IT i forbindelse med revisionen og den dataanalytiske revision, som forfatterne ønsker at undersøge 

effekterne af. Ved den dataanalytiske revision er IT-anvendelsen og slutproduktet ofte på et langt 

højere niveau. Det kan dermed kræve større grad af IT-ekspertise for at kunne præsentere egnede 

analyser til revisions formål. 

 1.5.2 Revisionskvalitet 

Begrebet revisionskvalitet skal tolkes som, at der opnås forskellige grader af kvalitet af revisionen, 

når forskellige klienter revideres, hvilket kan afhænge af mange parametre. såsom klientens 

samarbejdsvillighed, kompetencer, ressourcer mv. Revisionskvaliteten skal dermed ses i lyset af en 

dataanalytisk tilgang, hvor dataanalyse og større brug af IT alt andet lige gerne skulle kunne være 

med til at skabe langt bedre kvalitet af revisionen. Det kunne eksempelvis være ved, at revisor har 

mulighed for at kunne konkludere på større dele af populationer end blot en lille bestanddel af den 

samlede population. 

1.5.3 Effektivitet 

Effektivitet udtrykker, hvor godt en proces eller risikorettet handling set fra et revisionsmæssigt 

perspektiv kan optimeres på bedst mulig måde, uden at revisor nødvendigvis øger 

ressourceforbruget i form af forøgelse af f.eks. timeforbruget til at kunne opnå selvsamme resultat. 

 
5 Rapport: Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future, s. 92-93. 
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1.5.4 Værdi 

Begrebet værdi skal det ses ud fra klientens perspektiv. Når revisor reviderer årsregnskabet og 

endeligt gerne skal kunne afgive en påtegning, så spiller det en rolle, om klienten ser påtegningen 

som noget ekstraordinært (høj værdi), eller om det blot er noget de ikke tænker yderligere over (lav 

værdi). Revisionen kan også opfange eventuelle kontrolsvagheder hos klienten, som ledelsen ikke 

var klar over, som de nu kan have ekstra fokus på for at få dette rettet op, hvorfor den udførte 

revision dermed kan have en værdiskabende effekt for klienten. Værdien i denne afhandling vil 

primært være i form af, om dataanalyse skaber ekstra værdi for klienten ud over den traditionelle 

revision. 

1.6 De metodiske overvejelser 

I dette afsnit beskrives de metodiske overvejelser, som danner grundlag for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering. 

1.6.1 Struktur 

Afhandlingen er opbygget efter de tre taksonomiske niveauer; redegørende, analyserende og 

diskuterende/vurderende niveau. Det vurderes, at de tre niveauer tilsammen kan være med til at 

løfte afhandlingen til et højere akademisk niveau. Problemformuleringens akademiske karakter 

forudsætter, at der bl.a. skal redegøres for grundlæggende revisionsteori med henblik på, at læseren 

af afhandlingen opnår en bedre forståelse for det samlede produkt.   

Strukturen for afhandlingen kan illustreres med nedenstående figur: 

Figur 2 - Afhandlingsstruktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 



  

10 
 

Teori 

I dette afsnit redegøres der for centrale teoretiske elementer, der vurderes nødvendige for senere at 

kunne udføre selve analysen. Det vurderes essentielt at indlede med en beskrivelse af udviklingen i 

revisionsbranchen, da undersøgelsen bygger på påvirkningen af dataanalyse, hvilket er et nyere 

anvendt fænomen i revisionsbranchen. Desuden er det helt elementært at redegøre for de faser af 

revisionsprocessen; planlægning og udførsel, som forfatterne har valgt at afgrænse sig til, da det 

leder tilbage til selve problemformuleringen, der går på dataanalysens påvirkning på 

revisionsprocessen. Herunder er det relevant at præsentere tilhørende begreber såsom 

revisionsrisikomodellen, revisionsbevis, dokumentation, interne kontroller, revisionsmål, udvidet 

gennemgang mv., da det alt andet lige er elementer fra revisionsteorien, der kan have en indflydelse 

på udfaldet af resultatet af analysen.  

Analyse 

Efter en redegørelse af de teoretiske begreber i dataanalyse og krav til revision, undersøges hvilke 

værktøjer der inden for dataanalyse kan anvendes i revisionsprocessen. Undersøgelsen vil bygge på 

både primære og sekundære datakilder. Analysen vil på baggrund heraf, primært fokusere på 

anvendelsen i praksis, og hvordan værktøjerne bidrager til revisionen. Analysen vil endvidere tage 

udgangspunkt i interviews med eksperter fra både revisionsbranchen og det danske erhvervsliv, som 

i dag anvender og har kendskab til dataanalyse. Det skal desuden nævnes, at begge forfattere har en 

revisionsmæssig baggrund, hvorfor afhandlingen kan indeholde erfaringsmæssige indtryk, hvilket 

f.eks. afspejler sig af de eksempler, der bl.a. nævnes under afsnit 3.3 omkring forudsætningerne for 

at kunne anvende dataanalyse i et revisionsmæssigt perspektiv. 

Konklusion 

Afslutningsvis vil der konkluderes på problemformuleringen og de tilhørende underspørgsmål. 

Afhandlingens væsentligste resultater vil blive fremhævet, idet formålet er, at disse tilsammen skal 

besvare problemformuleringen. Spørgsmålet er, hvordan en dataanalytisk tilgang til revision kan 

anvendes for mellemstore virksomheder med henblik på at forøge revisionskvaliteten, effektiviteten 

og skabe mere værdi for klienterne. Desuden vil de opnåede resultater diskuteres, da det ofte ses, at 

man bliver klogere undervejs med en undersøgelse eller et studie, hvorfor de beslutninger, der tages 

i forbindelse med den indledende fase af en undersøgelse, ofte kan få en anden karakter end 

forventet, når afslutningen nærmer sig. Et studie kan give anledning til andre vinkler på 

afhandlingen. Det vurderes dermed relevant at perspektivere over andre aspekter såsom 
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realtidsrevision, hvilket ligeledes kan være et spændende emne at behandle i forlængelse af 

nærværende studie. 

1.7 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Den videnskabsteoretiske ramme er afgørende for indholdet af afhandlingens udarbejdelse. 

Paradigmer fortolkes og defineres på forskellige måder. Ifølge Guba (1900:17) defineres et 

paradigme således: 

”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger 

forbundet med disciplinerende undersøgelser”.6  

Videnskabsteorien benyttes for at fastlægge, om viden reelt er opnået, og hvad den opnåede viden 

er baseret på. Teorien skildrer, hvordan viden er opnået, og hvilke overvejelser og teorier 

undersøgeren baserer sin viden på. 

Et paradigme består af tre grundlæggende konsekvenser, som er skematiseret nedenfor. Skemaet er 

inspireret af Søren Voxted7. 

Figur 3 - Overblik over paradigmer og dens ontologi, epistemologi og metodologi.  

  Positivisme Neo-positivisme Konstruktivisme 

Ontologi Realistisk Begrænset realistisk Relativistisk 

Epistemologi Objektiv Modificeret objektiv Subjektiv 

Metodologi Eksperimenterende/ma
nipulerende 

Modificeret 
eksperimenterende/mani
pulerende 

Kompleks 

Kilde: Egen tilvirkning. 

1.7.1 Positivisme 

Det positivistiske paradigme kendetegnes ved en objektiv tilgang til undersøgelser og paradigmet, 

som skaber en eksakt viden om virkeligheden. Positivisterne mener, at virkeligheden eksisterer, og 

det blot kræver den rigtige forskningsmetode, hvorfor deres ontologi er realistisk. Som det fremgår 

 
6 Bog: Valg der skaber viden, s. 52. 
7 Bog: Valg der skaber viden, s. 55. 
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af ovenstående skema, er deres epistemologi objektiv, hvilket med andre ord betyder, at deres 

følelser og værdier er uvidenskabelige, da den subjektive tilgang begrænser mulighederne for at 

skabe eksakt viden om virkeligheden. I praksis gennemføres undersøgelsen oftest ved hjælp af 

hypoteser. Eksempelvis opstilles hypoteser, som derefter bekræftes eller afkræftes gennem 

indsamling af data8. 

1.7.2 Neo-positivisme 

Det neo-positivistiske paradigme erkender, at virkeligheden eksisterer, men betvivler menneskets 

evne til at finde frem til sandheden og den helt eksakte viden om virkeligheden. Deres ontologi 

kvalificeres på baggrund af sidstnævnte, begrænset realistisk, fordi de mener, at mennesket ikke er 

i stand til at differentiere subjektiviteten i deres undersøgelser. Neo-positivisterne mener således, at 

man som udgangspunkt skal forholde sig objektivt, og undersøgelser skal gennemføres under 

naturlige forhold. De ovennævnte forhold fører paradigmets konsekvenser til modificeret objektiv 

epistemologi og modificeret eksperimenterende metodologi. 

1.7.3 Konstruktivisme 

Konstruktivisternes opfattelse af virkeligheden er i modsætning til de øvrige. Ifølge paradigmet 

eksisterer den eksakte sandhed om virkeligheden ikke, og undersøgelsen baseres typisk på 

menneskets holdning og fortolkning af ”virkeligheden” på baggrund af opstillede forudsætninger. 

Deres ontologi er ligeledes i modsætning til de øvrige og klassificeres som relativistisk. Som nævnt 

ovenfor baseres deres undersøgelser på menneskets holdninger, hvorfor det siges, at epistemologien 

er subjektiv. Konstruktivisterne mener, at data i forbindelse med en undersøgelse skabes i samspillet 

mellem forskeren og det undersøgte, hvilket umuliggør differentiering af følelser og værdier. 

Metodologien klassificeres dermed som kompleks. 

1.7.4 Afhandlingens videnskabelige ramme 

I denne afhandling vil det undersøges, hvorledes en dataanalytisk tilgang i dele af 

revisionsprocessen vil kunne påvirke kvaliteten, effektiviteten samt skabe værdi for klienterne. 

Revisionsbranchen er i det seneste årti præget af hjælpeværktøjer, hvor robotter substituerer revisors 

 
8 Bog: Valg der skaber viden, s. 56 
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rolle i forbindelse med eksempelvis indhentelse af data. Den teknologiske udvikling siver ind hos 

alle virksomheder, hvilket udfordrer revisionsbranchens kreativitet. 

I forbindelse med en dataanalytisk tilgang vil revisor som udgangspunkt ikke være i stand til at 

finde frem til den helt eksakte viden om et tilstrækkeligt revisionsbevis. Risikovurdering og 

omfanget af handlinger påvirkes ofte af revisors værdier og følelser, som opføres gennem den 

teoretiske viden og tidligere erfaringer. Den videnskabsteoretiske konstruering til 

problemformuleringen baseres på det neo-positivistiske paradigme. Forfatterne er af den opfattelse 

af, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af menneskets erkendelse, og at denne kan måles 

pålideligt, men at mennesker ikke er i stand til at finde frem til den eksakte sandhed9. 

På baggrund af ovenstående betegnes ontologien i afhandlingen som værende begrænset realistisk. 

Epistemologien vurderes modificeret objektiv med afsæt i, at ambitionerne er at være så objektive 

som muligt med erkendelsen af, at dette ikke er potentielt i forbindelse med analysen. Metodologien 

i opgaven bliver ligeledes modificeret i forhold til positivisterne, idet analysen bygger på både 

kvantitative og kvalitative metoder for opnåelse af data. Desuden gennemføres undersøgelser under 

naturlige forhold.   

1.8 Dataindsamlingsmetoder 

Som nævnt i afsnit 1.6.1 anvendes både primære og sekundære datakilder til besvarelsen af 

problemformuleringen. De primære data består af flere interviews med kvalificerede personer, som 

har kendskab og forsker eller arbejder inden for dette fænomen. Forfatterne har forberedt relevante 

spørgsmål til analysen. Endvidere anvendes sekundære data, som består af tilgængelige 

eksisterende data, herunder tidligere undersøgelser, rapporter, fagbøger, revisionsstandarder, 

artikler, love og bekendtgørelser. 

1.8.1 Kvalitetsvurdering af data 
For at besvare problemformuleringen på bedste og mest troværdige vis er det væsentligt at forholde 

sig til både reliabilitet og validitet af det anvendte data. Reliabilitet omhandler nøjagtigheden og 

pålideligheden af anvendt data. Eksempelvis vil der under interviews blive stillet relevante og 

præcise spørgsmål til besvarelsen af problemformuleringen, og respondenternes svar vil blive 

sammenholdt med de øvrige respondenters svar. Validitet omhandler gyldigheden af anvendt data. 

 
9 Bog: Valg der skaber viden, s. 56. 
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Empirien vurderes at være af høj validitet, da anvendelsen af metoder og data har haft til formål at 

opnå præcise svar om effekten på dataanalyse i revisionsprocessen. Det er endvidere 

bemærkelsesværdigt, at respondenterne har haft mulighed for at fremhæve egne holdninger, som 

sikrer en højere validitet. 

Undersøgelsen tager hensyn til en overensstemmelse mellem teori og empiri. De internationale 

studier i forbindelse med dataanalyse, herunder eksempelvis udenlandske fagbøger, anvendes til 

analysen. For den redegørende del af teorien anvendes de internationale standarder, som er 

udarbejdet af pålidelige organisationer. På baggrund af ovenstående vurderes kvaliteten af det 

indsamlede data at være høj. Afhandlingen opfylder således definitionen af reliabilitet og validitet10. 

1.8.2 Undersøgelsesdesign 
I dette afsnit beskrives metoden for indsamling af data, analysen samt fortolkningen af data. 

Forfatterne har valgt at anvende casestudiemetoden, som er en hermeneutisk metode til at undersøge 

konkrete cases. For anvendelsen af denne metode er det nødvendigt at få en helhedsopfattelse af 

fænomenet vha. både detaljerede kvantitative og kvalitative data, som er beskrevet nærmere i 

foregående afsnit11. Afhandlingens fænomen udgør en undersøgelse af en dataanalytisk tilgang til 

revisionsprocessen og effekten af denne.  

1.9 Metodevalg for interview 

I forbindelse med opnåelsen af viden og be-/afkræftelse på den viden, der allerede er opnået 

kendskab til i afhandlingen, vil der blive gjort brug af interviews som redskab til opnåelsen af en 

detaljeret forståelse af emnet. Det vurderes på baggrund af den dybere forståelse, som der ønskes 

opnået af anvendelsen af dataanalyse i revision, at det kvalitative interview vil egne sig bedst frem 

for eksempelvis andre former for opnåelse af viden, som f.eks. i form af survey-undersøgelser og 

lignende.  

1.9.1 Semistruktureret interview 

Der findes forskellige interviewformer til at opnå en detaljeret forståelse af eksempelvis et emne 

eller fænomen. I forbindelse med denne afhandling vil der blive gjort brug af den semistrukturerede 

interviewform, som vurderes at egne sig bedst som metodeform til formålet. 

 
10 Bog: Valg der skaber viden, s. 49. 
11 Bog: Valg der skaber viden, s. 41. 
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Semistrukturerede interviews betegnes som interviews, hvor interviewer efterstræber at få besvaret 

adskillige spørgsmål i relation til et specifikt emne eller fænomen. Interviewet afholdes 

almindeligvis ved, at interviewer anvender en interviewguide (se afsnit 1.9.2 omkring 

interviewguide), som er formet efter en agenda, således at respondenten har mulighed for at 

forberede og følge med undervejs. Interviewguiden indeholder altid en række spørgsmål, som 

interviewer ønsker svar på fra respondenterne. Det der karakteriserer det semistrukturerede 

interview fra andre interviewformer er, at der ikke er en klar struktur, som skal følges. Spørgsmålene 

behøver dermed ikke nødvendigvis at komme i en kronologisk rækkefølge. Det giver dermed 

mulighed for, at interviewet kan blive en åben dialog, hvor respondenterne frit kan forholde sig til 

og svare på de spørgsmål, som intervieweren stiller. Det semistrukturerede interview har med andre 

ord en meget naturlig orden, hvor interviewer er styrende for interviewet, men respondenterne har 

fri mulighed for at besvare og uddybe spørgsmålet. Der kan dermed forekomme ekstra uddybende 

spørgsmål og svar, som nødvendigvis ikke havde været mulige at opnå ved eksempelvis en survey-

undersøgelse, hvor respondenten oftest besvarer meget afgrænset og lukket på spørgsmålet12. På 

baggrund heraf vurderes det, at der opnås en åben dialog omkring dataanalyse og brugen heraf 

blandt revisorer og revisionsklienter/virksomheder på den anden side af bordet i stedet for en lukket 

og afgrænset dialog, der vil formindske den empiri, som ellers ville kunne have været opnået. 

1.9.2 Interviewguide 

I dette afsnit beskrives formålet med interviewguiden. Interviewguiden er et dokument, der bl.a. 

indeholder en række spørgsmål, der relaterer sig til et givent emne eller fænomen, som vil blive 

stillet under interviewet. I konteksten her vil spørgsmålene relatere sig til problemfeltet omkring 

dataanalysens påvirkning og anvendelse i forbindelse med revision. Der er tre standardtyper af 

interviews, som kan gennemføres: struktureret, ustruktureret og semistruktureret som beskrevet i 

ovenstående afsnit. Ved et struktureret interview stilles hver enkelt interviewdeltager nøjagtigt de 

samme spørgsmål i en bestemt rækkefølge. Mange vil mene, at det er den mest effektive metode, 

hvorimod andre vil påpege, at samme resultat vil kunne opnås ved survey-undersøgelse. De 

ustrukturerede interviews minder om en dialog, hvor der ikke forekommer foruddefinerede 

spørgsmål eller en specifik agenda. Det kan dermed være udfordrende at drage paralleller mellem 

de personer, der interviewes, da interviewene kan være af forskellig karakter. De semistrukturerede 

interviews samler det bedste fra begge verdener og tillader samtidig, at dialogen kan flyde i et 

 
12 Bog: Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, s. 49-50. 
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naturligt forløb13. På baggrund heraf vurderes det mest hensigtsmæssigt, at interviewguiden vil blive 

anvendt efter den semistrukturerede form. 

I denne afhandling vil der dels gennemføres interviews målrettet mod revisorer for netop at 

undersøge, hvad revisorers erfaring og holdning til en dataanalytisk tilgang til revision er. 

Herudover vil forfatterne undersøge, hvordan revisionsklienterne og virksomhederne selv udnytter 

deres data på bedste vis eventuelt i takt med revisors arbejde. Forfatterne har udarbejdet to 

interviewguides, som er målrettet mod de to ovennævnte grupper. Interviewguides kan tilgås jf. 

Bilag 1 og Bilag 2 for hhv. revisorer og revisionsklienter/virksomheder. 

1.9.3 Interviewdeltagere 

Der er foretaget interview af nedenstående respondenter, som nøje er udvalgt til formålet: 

● Rune Kaagaard Nielsen, statsautoriseret revisor og Manager i A&A Analytics hos Deloitte, 

København. Respondenten har været ansat i Deloitte i 15 år og har mange års erfaring både 

som revisor og konsulent i revisionsbranchen. Hans ekspertise og kompetencer inden for 

dataanalyse i kombination med hans erfaring inden for revision vurderes at kunne 

understøtte undersøgelsesfeltet. Det vurderes på baggrund heraf, at respondenten klart egner 

sig som respondent.  

● Mads Ambo Jylling, Manager i Audit - Data Analytics hos KPMG, København. 

Respondenten har været ansat i KPMG i 5 år og har tidligere også været ansat hos PwC i 

ca. 3 år som revisor. Respondenten har en uddannelsesbaggrund som HD(R), MSc i 

Business Administration and Auditing og har sideløbende også suppleret med fag som Big 

Data Analytics, Innovation and Strategy in the Digital Economy m.fl. Han beskæftiger sig 

med en kundeportefølje fra små kunder til de helt store. Respondenten har en stor interesse 

og ekspertise inden for dataanalyse kombineret med hans erfaring som revisor, hvorfor det 

vurderes, at han klart egner sig som respondent i et interview. 

● Simon Schrøder, Director i Data Assurance hos PwC. Respondenten har været ansat i PwC 

igennem en lang årrække, hvilket udgør ca. 12 år. Simon har en uddannelsesbaggrund som 

Cand.merc.(dat.), men som i dag hedder Cand.merc(it.). Ved siden af sin stilling som 

Director i Data Assurance hos PwC, så underviser respondenten på valgfaget Audit Data 

Analytics på Aarhus Universitet. Respondenten har arbejdet med klientdata, viden om IT, 

forretningsprocesser og interne kontroller igennem mange år af hans karriere hos PwC for 

 
13 Bog: Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, s. 35-36. 
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at øge værdien og effektiviteten i deres revisioner. Respondenten vil kunne bidrage med en 

masse viden og empiri omkring data og anvendelsen heraf set ud fra et af revisionshusenes 

perspektiv. Det vurderes, at han på baggrund af ovenstående klart egner sig som respondent 

i et interview. 

● Rolf Ahm Jensen, Vice President i Finance hos KMD og varetager rollen som 

regnskabschef for hele KMD-koncernen. Respondenten er uddannet statsautoriseret revisor 

og har tidligere arbejdet som revisor hos PwC i ca. 15 år. Respondentens har således mange 

års erfaring som både revisor og regnskabschef. Respondenten samarbejder tæt med 

revisorer, og det vurderes, at han vil kunne bidrage med en masse empiri til 

undersøgelsesfeltet, da KMD også anvender data i stort omfang. 

● Kasper Svensson, Økonomidirektør/CFO i Go’on. Respondenten er uddannet 

statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet som revisor hos Deloitte igennem en 

årrække. Efterfølgende har han været ansat som bl.a. CFO i danske virksomheder, som 

aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder 

i regnskabsklasse C. Respondenten og hans kollega Sebastian Østergaard, som ligeledes er 

blevet interviewet, arbejder tæt sammen og har stor fokus på data og anvendelsen heraf 

internt i virksomheden. Respondenten har derudover en god revisionsmæssig forståelse, 

hvorfor det vurderes, at han klart egner sig som deltager til interviewet. 

● Sebastian Østergaard, Data Specialist i Go’on. Respondenten er uddannet BSc i Business 

Administration, MSc i Logistics and Supply Chain Management og har også suppleret med 

uddannelser inden for computerprogrammering. Respondenten sidder med alt IT hos Go’on 

og er den person med det største indblik i det data, som de hos Go’on har til rådighed og 

arbejder med til dagligt. Desuden har han en rigtig god forståelse for data og generelt 

dataanalyse, da det udgør en stor del af hans dagligdag i forbindelse med arbejdet. 

● Bjarne Klausen, Administrerende Direktør/CEO i Odense ZOO. Respondenten har mange 

års erfaring inden for forskellige stillinger primært hos Odense ZOO, Kattegatcentret og 

Den Blå Planet og er i dag CEO hos Odense ZOO. Respondenten har en MSc i Biology fra 

Københavns Universitet og har også en MBA i Corporate Governance. Respondenten har 

ingen revisionsmæssig baggrund, men har varetaget stillinger og ansvarsområder, hvor 

økonomi har en væsentlig rolle i forhold til hans stilling. Respondenten har erfaring med 

data og dataanalyse set både fra et forretningsmæssigt perspektiv, hvor Odense ZOO bl.a. 

foretager analyser i form af gæsteanalyser, benchmarks mv. Derudover har Odense ZOO 
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anvendt data og dataanalyse i et økonomisk perspektiv i mange år, hvorfor det vurderes, at 

han vil kunne bidrage med hans erfaringer til undersøgelsesfeltet.  

1.9.4 Bearbejdning af interviewdata 

Forfatterne har valgt ikke at transskribere ovenstående interviews. Forfatterne har derimod valgt at 

optage interviewene samt vedlægge optagelserne med afhandlingen på USB-stik. Interviewene vil 

blive brugt i afhandlingen til at analysere og fremhæve respondenternes meninger og holdninger 

omkring specifikke spørgsmål, som forfatterne har stillet respondenterne. Respondenternes 

meninger og holdninger vil blive omdannet til information, som vil indgå som en del af analysen 

og besvarelsen af problemformuleringen. 
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2. Teori 

2.1 Den digitale transformation 
Dette afsnit har til formål at beskrive den digitale transformation, der har været igennem årene 

særligt med fokus på revisionen og den forandring, der har været i relation til revisionsværktøjer, -

metoder og -handlinger.  

Hvis blikket blot vendes nogle få årtier tilbage i tiden, så tegner der sig et klart billede af, at der er 

sket en betydelig forandring i den måde revisor reviderer på i dag. Det kommer bl.a. til udtryk, når 

ældre og erfarne revisorer lader sig fortælle om deres tid som nyuddannede i branchen. Flere af de 

ældre revisorer udtrykker blandt andet, at de eksempelvis har skulle kontrollere samtlige 

transaktioner og vende samtlige bilag i bilagsmapperne, fordi man ikke havde en stikprøvebaseret 

tilgang til revisionen, som den revisorer kender til i dag. Dette er ikke et direkte udtryk for, at 

revisorerne tilbage i tiden har skulle kontrollere samtlige bilag, men mere et udtryk for den manuelle 

tilgang revisorerne havde dengang. Revisorer begyndte på baggrund heraf at stille sig selv 

spørgsmål omkring metodikken og diskutere, om det virkelig var sandt med denne fuldstændige 

substansbaserede tilgang til revisionen. Man begyndte dermed i midten af 1970’erne at indføre en 

revision, der var baseret på risikovurderinger, test af kontroller, forståelse af forretningsgange, 

stikprøver, risikobaserede revisionsstandarder og begrebet væsentlighed blev indført, hvilket stadig 

er en norm og gældende for revisionerne den dag i dag14. Revisionerne bliver altså mere 

risikorettede, hvilket vil sige, at man fokuserer på transaktioner mv. der kan medføre risiko for fejl 

eller besvigelser. Sidenhen har implementeringen af dataanalytiske værktøjer og en mere datadrevet 

revision ført til, at man vender blikket tilbage til 1970’erne forstået på den måde, at man nu også 

kan teste samtlige transaktioner ved hjælp af teknologien i dag. Man sætter dermed tilgangen til 

revisionen lidt på spidsen, da man bevæger sig henimod den fuldstændige substansbaserede tilgang 

om at teste hele populationen ved dataanalytiske værktøjer frem for den stikprøvebaserede tilgang, 

som er normen i dag for revisionerne.  

Dansk Industri har for året 2018 foretaget en analyse, der viser, at rådgiverbranchen er i stor vækst 

og udvikling. Revision indgår som en delbranche herunder, og væksten og udviklingen kan tydeligt 

mærkes særligt på de store revisionshuse i Danmark, hvor digitaliseringen i de seneste år har sat sit 

 
14 Rapport: Data analytics for external auditors, s. 3-4 
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præg15. Tre revisionshuse gør status på den digitale transformation og deres forventninger til 

udviklingen er klare. Der vil blive skabt mere værdi til kunderne for færre penge, da man vil kunne 

løse opgaver bedre og mere effektivt. Rugbrødsarbejdet vil forsvinde, og den sparede tid vil skulle 

bruges på mere rådgivning. Det vil alt andet lige kunne være med til at bidrage til en mere 

værdiskabende revision både for revisor og klient16. 

2.2 Grundlæggende indblik i revisionsprocessen 
For at forstå hvilken påvirkning dataanalyse kan have på revisionen, er det essentielt at forstå de 

enkelte elementer i revisionsprocessen. Revisionsprocessen vil derfor blive gennemgået på et 

overordnet niveau med fokus på de dele, der har størst relation til dataanalyse. 

Inden revisionen påbegyndes, er revisor pålagt en række krav som eksempelvis kundeaccept, 

planlægning m.m. Revisionsprocessen for en almindelig revision indeholder en række faser, som 

revisor skal igennem og samtidig opnå en dybere forståelse af den klient, der skal revideres.  

Klientaccept 

Som nævnt i afgrænsningen redegøres der for enkelte dele af revisionsprocessen, som har relevans 

til afhandlingens hovedemne. Første fase i revisionsprocessen er klientaccept. Fasen har ingen 

relevans til hovedemnet, men der redegøres kort herfor, da fasen er en vigtig del af 

revisionsprocessen. Revisor bør for hvert regnskabsår foretage en klientaccept for både nye og 

eksisterende klienter. Graden af omfanget ved klientaccept er naturligvis højere ved nye klienter. 

Inden opstart af revisionen skal underskrivende revisor sikre sig, at passende procedurer for accept 

og fortsættelse af klientforhold er fulgt.17 Ved nye klienter skal revisionsteamet kontakte tidligere 

revisor og forespørge om årsagen til fratrædelsen. Endvidere skal revisor indhente oplysninger om 

ejerkredsen, (yderligere krav ved udenlandske ejere). I forhold til eksisterende klienter gælder 

samme krav, men disse oplysninger er indhentet i forvejen, hvorfor en gennemgang af uændret 

ejerforhold som udgangspunkt er tilstrækkeligt. Endelig skal revisor stifte bekendtskab med 

betydelige forhold fra tidligere år samt fortsat uafhængighed.   

  

 
15 Rapport: Rådgiverbranchen 2018 - En branche i vækst og udvikling, s. 2-3. 
16 Artikel: Den digitale revolution udvikler revisionsbranchen | FSR - danske revisorer. 
17 ISA 220, A12 
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De øvrige faser 

I nedenstående figurer illustreres hele revisionsprocessen fra start til slut. Processen kan variere 

efter type af revisionserklæring og klientens regnskabsklasse. Afhandlingen tager udgangspunkt i 

en såkaldt “almindelig” revisionsopgave uden særskilte krav. Desuden er afhandlingen afgrænset, 

således at denne kun tager udgangspunkt i mellemstore virksomheder. 

Figur 4 - Oversigt over revisionsprocessen 

 
Kilde: Egen tilvirkning, baseret på  “Auditing and Assurance Services”, side 67. 

I forhold til ovenstående illustration skal revisor tilegne sig kendskab til klienten og dens omgivelser 

samt andre forhold, herunder følgende: 

● De interne kontroller, som revisor vurderer relevante for revisionen. 

● Revisor skal fastlægge de væsentlige områder, som revisor skal fokusere yderligere på 

under revisionen. 

● Revisor skal identificere risici for væsentlige fejlinformationer igennem forståelse af 

virksomheden. 

Revisor skal generelt tilegne sig en lang række informationer under revisionen, og ovenstående 

punkter er blot enkelte, som kan relateres til revisors revisionsstrategi18. Disse overvejelser danner 

grundlag for revisors næste milepæl, som er udarbejdelsen af den overordnede strategi for 

revisionen. Strategien kan bestå af konkrete og tilpassede revisionsplaner for klienten og de 

forskellige revisionsområder, herunder bl.a. salg/debitorer, køb/kreditorer, løn/gager, investeringer, 

finansiering mv. Hertil skal der tages stilling til, hvordan test af kontroller og substanshandlinger 

skal fordeles i relation til de enkelte poster i resultatopgørelsen og balancen. Ydermere skal der alt 

efter den identificerede risiko tilknyttes tilegnede revisionsmål og på baggrund heraf, vurderes 

omfanget af revisionshandlinger, der skal udføres, revisionsteam og deres erfaring og funktion samt 

den tidsmæssige placering for de revisionshandlinger, der skal udføres. 

 
18 Bog: Revisoransvar, s. 87-88. 
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Revisor skal endvidere i forbindelse med de indledende aktiviteter, undersøge og opnå større 

kendskab på områder forbundet med en væsentlig risiko i form af forretningsgangsbeskrivelse, 

memo eller flowcharts. Disse områder kan oftest være mere tidskrævende at revidere end andre 

mindre væsentlige områder i regnskabet. 

Revisor udvælger relevante kontroller for revisionen og kan basere revisionen på baggrund af en 

kontroltest. Dette indebærer test af kontrollens funktionalitet for at sikre, at kontrollen forebygger 

eller opdager fejlinformationer rettidigt. Det er i denne proces, at revisorer bliver bekendt med 

eventuelle kontrolsvagheder, der kan være årsag til væsentlig fejlinformation, som medfører ekstra 

skepsis og yderligere substantive handlinger for at imødegå eventuelle fejlinformationer. 

Udførselsfasen består af flere elementer og andre revisionshandlinger, såsom detailtest og 

substansanalytiske handlinger. Elementerne vil blive omtalt nærmere i afsnit 2.2.5. 

I takt med at revisor kommer til den afsluttende fase af revisionsprocessen, følges der op på 

eventuelle åbenstående områder, og der evalueres på de endelige finansielle oplysninger. Klienten 

forespørges yderligere i forhold til, om der skulle forekomme nogle efterfølgende begivenheder, 

krav og retssager, som ikke er indregnet i regnskabet. Disse begivenheder kan have en betydelig 

effekt på regnskabet, virksomhedens going concern og revisors påtegning, hvorfor revisor bør 

udføre de afsluttende handlinger op til den underskrivende dag.  

Afslutningsvist i revisionsprocessen, når revisionen er afsluttet, og revisor har fået afsluttet alle 

ovenstående faser, afgives der en intern rapportering af revisor i revisionsprotokollatet og en ekstern 

rapportering i form af revisionspåtegningen.  

2.2.1 Planlægning 

I dette afsnit beskrives formålet med planlægningen i revisionsprocessen, og der redegøres for 

udvalgte elementer herunder.  

 

2.2.1.1 Formål 

Indledningsvist i revisionsprocessen påbegynder revisor at planlægge en detaljeret revisionsplan 

med det formål at kunne identificere de risici, der er knyttet til virksomheden. Revisor identificerer 

disse risici for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer.19 Fasen indebærer en revisionsstrategi, som skal fastlægges overordnet, rette 

 
19 Bog: Revision i praksis: Planlægning, Udførelse, Konklusion, s. 93. 
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opmærksomhed mod vigtige revisionsområder, løse revisionsmæssige problemer rettidigt og 

organisere revisionsopgaven bedst mulig, således at den udføres både effektivt samt efter en 

økonomisk hensigtsmæssig måde.20 Anvendelsen af dataanalyse bør allerede i planlægningsfasen 

drøftes af opgaveteamet, således at nødvendig data indsamles før udførsel.  

 

2.2.1.2 Risikovurderingshandlinger 

Revisor påfalder ansvaret for at identificere og vurdere risici for væsentlige fejlinformationer i 

regnskabet igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder de implementerede 

interne kontroller.21 Som led i risikovurderingen udøver revisor risikovurderingshandlinger også 

kaldet revisionshandlinger. Disse handlinger giver alene ikke tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for konklusionen.22 I praksis udføres flere handlinger såsom konto-skimming, 

udviklingsforklaringer på de enkelte regnskabsposter i forhold til sidste år mv.23  

 

Ifølge ISA 315 afsnit 5 skal risikovurderingshandlinger omfatte følgende:  

 

● Forespørgsel 

○ Revisor skal foretage forespørgsler til de interne revisorer (hvis funktionen 

eksisterer). Afhandlingen tager udgangspunkt i mellemstore virksomheder, hvor 

interne revisorer typisk ikke eksisterer. Endvidere forespørges andre i 

virksomheden både på ledelses- og det operative niveau. Formålet med forespørgsel 

er at indhente oplysninger, som kan bidrage til risikovurderingen, herunder 

identificering af risici for fejlinformationer som følge af besvigelser eller fejl.24 

 

● Analytiske handlinger 

○ Analytiske risikovurderingshandlinger anvendes ret ofte i praksis. Handlingen kan 

bidrage til at identificere forekomsten af usædvanlige transaktioner eller 

begivenheder, som ikke fandt sted i tidligere år. Denne handling kan relateres til 

dataanalyse i mere overordnet form. Analytiske handlinger adskiller sig fra 

dataanalyse ved dens enkelthed. Analytiske handlinger bør være simple og kan 

 
20 ISA 300.2 
21 ISA 315.3 
22 ISA 315.5 
23 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 101. 
24 ISA 315, 6A 
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anvendes ved både finansielle og ikke-finansielle informationer, såsom 

sammenhængen mellem salg og kvadratmeter salgsområde og benchmarke disse 

tal.25  

○ Der henvises eksempelvis til IT-Factory sagen, hvor revisorerne sammenholdt den 

enkelte medarbejders indtjeningsevne med konkurrentens, hvilket viste en afvigelse 

på 10 gange større indtjeningsevne hos IT-Factory. Selskabet solgte IT-løsninger 

udført af almindelige IT-folk og analysen gav straks indikationer på væsentlige 

fejlinformationer som følge af besvigelser, da det var urealistisk, at den 

gennemsnitlige ansatte skulle producere 10 gange mere end konkurrenten.  

● Observation 

○ Revisor kan observere de enkelte medarbejdere i at udføre en proces eller procedure 

og dermed sikre tilstedeværelsen af processen eller proceduren. I praksis observerer 

revisor eksempelvis væsentlige kontroller og vurderer medarbejderens evne til at 

udføre kontrollen.26 

● Inspektion 

○ Revisor kan foretage inspektion af registreringer og dokumentation ved 

eksempelvis observation af kontrollen. Inspektion kan ligeledes ske ved fysisk 

undersøgelse af et anlægsaktiv og dermed sikre tilstedeværelsen af aktivet. 

Observation og inspektion understøtter ofte en forespørgsel, da revisor indhenter 

informationer ved forespørgsel og tester disse ved eksempelvis observation.27 

 

2.2.1.3 Vurdering af forretningsrisiko 

Revisionsprocessen strækker sig som udgangspunkt over et helt år. Revisor har dog ofte flere 

revisionsopgaver i løbet af et år og kan derfor ikke revidere én klient hele året, hvilket heller ikke 

er nødvendigt. Virksomheder og deres omgivelser bevægelser sig konstant, og revisor er derfor 

forpligtet til at have kendskab til virksomheden under hele processen for selve risikovurderingen. 

Eksempelvis kan virksomheden efter balancedagen stå overfor en erstatningssag, som kan have 

betydning for regnskabsbrugerens økonomiske beslutning.28  

 

Revisors kendskab til virksomheden og dens omgivelser baseres på følgende fem kategorier: 

 
25 ISA 315, A14 
26 ISA 315, A18 
27 ISA 315, A18 
28 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 102 
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● Virksomhedens art og karakteristika 

○ Revisor skal have kendskab til virksomhedens driftsaktiviteter og 

forretningsgrundlag, herunder indtægts- og udgiftskilder. Generel viden omkring 

virksomhedens primære kunder, som ligeledes anvendes under revisionen. 

Endvidere som led i kundeaccept skal revisor have stiftet bekendtskab med 

ejerforhold samt ledelsesstrukturen. Disse forhold understøtter de usædvanlige 

forhold ved risikovurderingen.29 

● Brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold 

○ Revisor er forpligtet til at have kendskab til branchen og udviklingen i både 

virksomheden og branchen. Dette giver et godt indblik i evt. besvigelsessager, da 

disse ofte er præget af usædvanlig høj udvikling i forhold til branchen. Endeligt 

forespørgsler til særlige reguleringer, som kan påvirke regnskabsaflæggelsen mv. 

● Virksomhedens mål, strategier og forbundne forretningsmæssige risici 

○ Virksomhedens målsætninger for indeværende og kommende år og ledelsens planer 

om evt. udvidelse bør drøftes. Dette medfører ofte nye tiltag i nuværende branche 

eller udvidelse til nye brancher. I forhold til f.eks. dataanalyse bør revisor have 

kendskab til virksomhedens anvendelse af IT-systemer, da data er følsomme og 

anvendelsen heraf kræver et vist kendskab til modpartens IT-system. 

● Måling og gennemgang af virksomhedens finansielle præstationer 

○ Det er relevant for risikovurderingen at forstå virksomheden processer til måling af 

finansielle præstationer, herunder budgetter, analyser og faktorer, som spiller en 

rolle i påvirkningen af disse analyser.30 

● Forståelse af virksomhedens interne kontroller 

○ Interne kontroller har en markant påvirkning for risikovurderingen. Intern kontrol 

implementeres af virksomhedens ledelse og har til formål at sikre identificering af 

fejlinformationer for virksomhedens vedkommende og tilrette disse. De fleste 

virksomheder udfører bankafstemninger og kontrollerer, at saldoen ifølge banken 

stemmer til bogføringen.   

De interne kontroller har en væsentlig betydning for revisionsprocessen og redegøres nærmere i 

afsnit 2.2.4, hvorfor der henvises dertil for yderligere gennemgang. 

 
29 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 103 
30 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 104 



  

26 
 

2.2.2 Revisionsrisikomodellen 

I dette afsnit beskrives formålet med revisionsrisikomodellen, og hvilken effekt modellen har på 

selve revisionen. Endvidere beskrives modellens komponenter nærmere og anvendelsen i 

risikovurderingen.  

 

Inden revisor foretager revisionshandlinger, bør revisor overveje, hvilke handlinger, der bør 

udføres, og om disse er tilstrækkelige for årets revision. Revisor bør opstille overordnede mål og 

foretage en risikovurdering. Revisionsrisikomodellen er hertil behjælpelig med selve 

risikovurderingen, da den opdeler risiciene på forskellige niveauer. Risikoen for væsentlig 

fejlinformation på revisionsmålsniveau kan opdeles i to komponenter; iboende risiko og 

kontrolrisiko.31 

 

2.2.2.1 Den iboende risiko  

Den iboende risiko omfatter risikoen for, at transaktioner/balanceposter udgør væsentlige 

fejlinformationer, hvor tilknyttede kontroller ikke overvejes endnu. Den iboende risiko forekommer 

ofte høj i forbindelse med regnskabsposter, hvor kompleksiteten er høj, eller posten er forbundet 

med regnskabsmæssige skøn. I praksis er disse poster ofte tilknyttet en kontrol.32  

 

2.2.2.2 Kontrolrisiko 

Kontrolrisikoen omfatter risikoen for, at virksomhedens interne kontroller ikke forebygger eller 

opdager rettidigt en væsentlig fejlinformation forbundet med revisionsmålet af en balancepost. I 

praksis forekommer dette ved gennemgang af designet med den interne kontrol. Vurderer revisor, 

at kontrollen er designet til at forebygge væsentlige fejlinformationer, vil kontrolrisikoen ofte 

vurderes lav.33 

 

Som udgangspunkt har revisor ingen kontrol over ovenstående risici. Det er virksomheden og dens 

omgivelser, som påvirker størrelsen af risici, og revisor identificerer og handler blot herefter. 

Modellen omtales også af nogle revisorer som værende “client risk”, fordi de påvirkes af klientens 

 
31 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 96 
32 ISA 200, 13b, (n), (i) 
33 ISA 200, 13b, (n), (ii) 
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handlinger og beslutninger i forhold til, hvilke transaktioner, der foretages, og interne kontroller, 

der implementeres til at forebygge væsentlige fejlinformationer.34 

 

2.2.2.3 Opdagelsesrisiko 

Opdagelsesrisikoen er det andet ben i revisionsrisikomodellen, dvs. efter den iboende og 

kontrolrisikoen er identificeret, er det relevant for revisor at vurdere risikoen for uopdagede 

væsentlige fejl efter de udførte revisionshandlinger. Opdagelsesrisikoen bestemmes bl.a. ved 

effektiviteten af revisionshandlinger og revisors udførsel af planlagte handlinger. Hvis 

revisionshandlingerne under udførselsfasen er på et tilstrækkeligt niveau, vurderes 

opdagelsesrisikoen lav, men næsten aldrig til 0, fordi revisor som udgangspunkt ikke gennemgår 

alle regnskabspostens transaktioner. Desuden udgør det opnåede revisionsbevis af revisors 

professionelle dømmekraft, faglige vurdering og analyse, som er underlagt menneskelige fejl, 

hvilket ligeledes taler for, at opdagelsesrisikoen ikke bør udgøre 0 i revisors risikovurdering.35 

 

2.2.2.4 Praksis perspektiv 

I ovenstående afsnit er der redegjort for de vigtigste elementer af revisionsrisikomodellen. I dette 

afsnit beskrives revisors anvendelse af modellen og de to komponenters betydning for 

opdagelsesrisikoen.  

 

Inden risikovurderingen foretager revisor handlinger, herunder klientaccept hvor revisor sikrer 

uafhængighed og minimerer revisionsrisikoen. Revisor stifter bekendtskab med virksomheden og 

dens omgivelser, herunder ejerforhold og brancheforhold. Disse forhold har ofte betydning for de 

enkelte regnskabsposter og revisors erfaringer med andre virksomheder i samme branche. Den 

iboende risiko kan aldrig udgøre nul eller påvirkes af revisor, men kan minimeres, eksempelvis ved 

at revisor vurderer, at de ansatte er pålidelige og kan sørge for et retvisende regnskab. 

Kontrolrisikoen er mindre vanskelig at påvirke, men kan være omkostningsfuldt. Disse to risici 

påvirker i høj grad opdagelsesrisikoen, f.eks. hvis revisor vurderer, at den iboende og 

kontrolrisikoen er høj, vil revisoren i praksis fastsætte opdagelsesrisikoen som værende lav. Som 

følge heraf vil revisor planlægge flere substanshandlinger for at imødegå de identificerede risici i 

forbindelse med risikovurderingen. 

 

 
34 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 97 
35 Ibid. 
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Revisionsrisikomodellen påvirker planlægningen af revisionsprocessen i høj grad. Modellen 

anvendes i stort set alle revisionsopgaver, og revisor planlægger handlinger på baggrund af 

revisionsrisikoen.  

2.2.3 Revisionsbevis og dokumentation 

I dette afsnit defineres revisionsbevis og dokumentation i forhold til de revisionsmæssige begreber. 

ISA 500 omhandler generelt revisionsbevis, hvorfor der tages udgangspunkt i standarden samt 

lærebogen i forhold til revisors pålagte krav. 

 

I løbet af revisionsprocessen indsamler revisor en række oplysninger om virksomheden, 

omgivelserne og data som ligger grund til regnskabet mv. På baggrund af disse oplysninger drager 

revisor rimelige konklusioner, som danner grundlag for revisionskonklusionen. Revisors arbejde 

består af bl.a. indhentning og evaluering af bevismateriale gennem planlagte revisionshandlinger. 

Disse indhentes typisk ved handlinger som eksempelvis inspektion, ekstern bekræftelse eller 

forespørgsel. For at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis skal revisor kunne vurdere, hvilke 

af de syv revisionsbeviser, der skal opnås for at imødegå den vurderede risiko i forbindelse med 

risikovurderingen, som er illustreret jf. figur 5.36 

 

ISA 500 angiver definitionerne for de to centrale begreber inden for revisionsbevis, 

“tilstrækkelighed” og “egnethed”. Disse to begreber præsenteres nedenfor. 

 

2.2.3.1 Tilstrækkelighed og egnethed 

Tilstrækkeligheden defineres som mængden af revisionsbevis. Revisor skal opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis, dvs. om der kvantitativt er indhentet “nok” revisionsbevis for at imødegå risikoen 

for fejlinformationer på det pågældende revisionsområde. Revisor skal endvidere opnå egnet 

revisionsbevis, dvs. målestokken for revisionsbevisets kvalitet, relevans og pålidelighed i forhold 

til revisors opnåede konklusioner. Begreberne kan ikke anvendes særskilt i forhold til revisionen, 

da de tilsammen udgør et stærkt revisionsbevis.37  

 

  

 
36 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 126 
37 ISA 500, 5 
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2.2.3.2 Evaluering af revisionsbevis 

Revisor skal være i stand til at vurdere, hvorvidt det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet for at afgøre, om ledelsens påstande er rimelige. Dette kræver, at revisor har kendskab til de 

forskellige niveauer af revisionsbevis i forhold til deres styrke. Revisors vurdering er som 

udgangspunkt baseret på hans professionelle dømmekraft, som ofte er opnået gennem 

arbejdserfaring samt faglighed. Nedenfor er de forskellige revisionsbeviser illustreret i forhold til 

deres styrke. 

Figur 5 - Former for revisionsbevis og dets styrke 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på “Bevisteori og dokumentation i revision”, side 145 

2.2.3.3 Revisionshandlinger for indhentelse af revisionsbevis 

Der redegøres for de enkelte revisionshandlinger for indhentelse af revisionsbevis for at skabe 

grundlag for en senere vurdering af, hvorledes dataanalyse kan finde anvendelse i forbindelse med 

hver enkelt af disse handlinger. 

● Forespørgsel 

○ Som det fremgår i ovenstående illustration, udgør forespørgsel et svagt 

revisionsbevis. Forespørgsel kan aldrig stå alene, dvs. at revisor altid skal foretage 

en af de øvrige handlinger.  

● Analytiske handlinger 

○ Analytiske handlinger udgør et lavt revisionsbevis, men anvendes hyppigt i praksis. 

Revisor undersøger og vurderer både finansielle og ikke finansielle data i forhold 

til forventningen. Herefter kan revisor forholde sig til risikoen for fejlinformation, 

hvis eksempelvis en regnskabspost er steget eller faldet markant i forhold til sidste 

år. 

● Observation 

○ Som nævnt i afsnit 2.2.1.2 kan revisor indhente revisionsbevis ved at observere en 

proces, som udføres af en medarbejder i virksomheden. 
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● Efterregning 

○ Revisor indhenter revisionsbevis ved at kontrollere og evt. afstemme et dokument, 

som er udarbejdet af klienten for at sikre fuldstændigheden og nøjagtigheden af 

materialet. 

● Inspektion 

○ Revisionsbeviset ved inspektion består typisk af registreringer eller dokumenter, 

som revisor har gennemgået.  

● Genudførsel 

○ Som led i revisionen kan revisor genudføre en af klientens handlinger eller 

kontroller for at sikre eksempelvis effektiviteten af kontrollen. 

● Ekstern bekræftelse 

○ Ekstern bekræftelse består af informationer, som er opnået fra kilder, der er 

uafhængige af virksomheden eller bekræftelse fra tredjepart.  

Revisionshandlingerne kan kombineres og dermed styrke revisionsbeviset samlet set, eksempelvis 

ved observation af en procedure kan revisor ved inspektion udpege et bilag og gennemgå dette til 

underliggende dokumentation. Handlingerne kan ikke anvendes i de enkelte faser, i så fald vil 

revisionsbeviset ikke være egnet. Det samme gør sig gældende ved dataanalytisk tilgang. Dette vil 

blive beskrevet nærmere i analysen.38 

 

2.2.3.4 Revisionsdokumentation 

ISA 230 omhandler revisors ansvar for at udarbejde revisionsdokumentation. Dataanalyse kan 

udfordre revisor, når der stilles krav til, at revisor skal udarbejde revisionsdokumentation, som er 

tilstrækkelig til, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand 

til at forstå følgende dokumentation39: 

● Hvilke handlinger har revisor udført for at overholde ISA samt gældende lovgivning og 

andre reguleringer? 

○ Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger. 

● Hvad revisor er kommet frem til? 

○ Resultat af de udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis. 

● Hvad er revisors konklusion på den udførte revision? 

○ Betydelige forhold opstået under revisionen samt konklusionerne herpå. 

 
38 ISA 500, A9. 
39 ISA 230, A2-A5, A16-A17. 
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Det er dermed ikke nok, at den revisor, der har udført revisionshandlingen ved brug af dataanalyse, 

forstår det udførte arbejde og konklusionen heraf. Dataanalyse kræver dels kompetencer, som alle 

revisorer nødvendigvis ikke besidder. Det kan udfordre de udførende revisorer, der skal 

dokumentere analyserne, så dokumentationen opnår karakter i form af tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. 

2.2.4 Interne kontroller 

Interne kontroller udgør en bred vifte af komponenter og har en markant betydning for 

risikovurderingen samt arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne. På 

baggrund heraf redegøres der dybdegående for de interne kontroller jf. nærværende afsnit. 

 

2.2.4.1 Relevans for revisionen 

Revisor skal udelukkende opnå forståelse af de interne kontroller, som er relevante for revisionen. 

I praksis betyder dette, at en kontrol vedr. eksempelvis timeregistreringer af ansatte ikke muligvis 

har en betydning for revisionen. Det er revisors faglige vurdering, som afgør, hvorvidt pågældende 

kontrol er relevant for revisionen.40. Lærebogen henviser til kontroller, som vedrører ledelsens 

planlægning, og driftsmæssige beslutninger er som udgangspunkt ikke relevant for revisor.41  

 

2.2.4.2 Effekten af IT på kontroller 

Interne kontroller kan både udføres manuelt og automatisk ved hjælp af IT-løsninger. IT baseret 

intern kontrol påvirker igangsættelsen, registreringen og rapporteringen af det anvendte data. De 

fleste omfattende og større kontroller kombineres af både automatiserede og manuelle kontroller 

for at overvåge eventuelle fejl ved kontrollens automatiserede part. Virksomheder med flere 

ressourcer inden for IT, anvender naturligvis flere automatiserede kontroller, da disse på længere 

sigt er økonomiske og overskuelige. Anvendelsen af IT ved interne kontroller kan desuden 

perspektiveres til dataanalyse. IT baseret kontroller forsyner større aktualitet, nøjagtighed og 

mulighed for at behandle større mængder af data. Ulempen udgør eksempelvis afhængighed af 

systemer eller programmer samt tab af data. Virksomhedens afhængighed af nøglepersoner, som 

har kendskab til programmer, eller leverandøren af systemet er også nogle af de større ulemper, der 

kan nævnes.42 

 
40 ISA 315, 12 
41 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 176 
42 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 177 
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2.2.4.3 De fem komponenter 

Ifølge lærebogen kan interne kontroller defineres ud fra fem komponenter, som redegøres nærmere 

nedenfor:  

● Kontrolmiljø 

○ Virksomhedens ledelse og bestyrelsen fastlægger en række standarder, processer og 

en struktur, som danner grundlaget for udførsel af kontrollen. Revisor er hermed 

forpligtet til at opnå forståelsen af kontrolmiljøet i forbindelse med 

risikovurderingen. På baggrund af kontrolmiljøet kan revisor bl.a. identificere 

mulige risici for fejlinformation som kontrollen kan medføre. Dette gælder ligeledes 

ledelsens etik og integritet, selvom kontrolmiljøet ikke indikerer risici, kan 

ledelsens eller den udførende medarbejders tilsidesættelse af retningslinjerne føre 

til fejlinformationer i regnskabet.43 Revisor skal ligeledes vurdere den udførende 

medarbejders kompetence til at udføre kontrollen er tilstrækkelig. Eksempelvis kan 

revisor lægge vægt på den udførende medarbejders erfaring med den pågældende 

handling.44 

● Virksomhedens risikovurderingsproces 

○ Som følge af fastlæggelsen af kontrolmiljøet skal revisor opnå en forståelse af 

virksomhedens egen risikovurderingsproces i forhold til deres forretningsmål. 

Revisor skal vurdere og medtage ledelsens håndtering af de identificerede risici, 

som er relevante for udarbejdelsen af regnskabet.45 Ledelsen kan f.eks. beslutte at 

tilsidesætte den identificerede risiko, fordi omkostninger for bearbejdelsen 

overstiger fordelen.46 

● Kontrolaktiviteter 

○ ISA 315 definerer kontrolaktiviteter som politikker og procedurer, der sikrer 

udformningen og implementering af ledelsens direktiver. Kontrolaktiviteter kan 

forekomme på alle organisationsniveau, funktioner og omfatter typisk følgende: 

 
43 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 180 
44 ISA 315, A78 
45 ISA 315, A88 
46 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 182 
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■ Præstationsgennemgang: Gennemgangen kan omfatte en analyse af 

virksomhedens faktiske resultater og sammenholde disse i forhold til 

tidligere regnskabsår.  

■ Informationsbehandling: Selskabet kan behandle informationen ved IT- og 

applikationskontroller. Applikationskontroller sikrer hensigtsmæssige og 

betryggende systemer, som eksempelvis kan efterprøve nøjagtigheden af 

registreringerne. IT-kontroller omfatter software, adgangssikkerhed og 

datacentre, herunder en række aktiviteter såsom godkendelser, afstemninger 

og funktionsadskillelse.47   

■ Fysiske kontroller: Denne kontrol omfatter aktivernes fysiske sikkerhed. 

Revisor vurderer risici for væsentlig fejlinformation forbundet med 

kontrolaktiviteter. Revisors vurdering opgøres på revisionsmålsniveau og 

kan herefter fastlægge revisionshandlinger, som imødegår de vurderede 

risici. 

■ Godkendelse og funktionsadskillelse: Disse kontroller sikrer, at 

virksomhedens ansatte ikke har beføjelser til at begå besvigelser. 

Eksempelvis hvis samme person kan overføre og betale i banken uden en 2. 

godkender. Mindre virksomheder med få ansatte har ofte ikke denne kontrol 

implementeret, eksempelvis enkeltmandsvirksomheder med ejeren som 

ansat. 

● Information og kommunikation 

○ Virksomheder modtager informationer og data, som behandles gennem ovennævnte 

kontroller. Dette kaldes informationssystem i ISA 315, som per definition er et 

system, der bl.a. igangsætter, registrerer, behandler og rapporterer transaktioner til 

at opretholde ansvar for tilhørende aktiver, forpligtelser og egenkapital, som er 

relevante for regnskabsaflæggelsen.48 Informationssystemet kan bestå af både 

manuelle processer udført af en person og automatiske udført af et IT-system.  

○ Kommunikationen blandt virksomhedens ansatte spiller ligeledes en stor rolle, da 

det er vigtigt for den udførende at modtage klare meddelelser fra ledelsen om 

 
47 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 183 
48  ISA 315, A90 
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vigtigheden af kontrolansvar og selve udførelsen på effektiv vis. Kommunikation 

kan ske mundtligt, men også skriftligt via eksempelvis håndbøger eller per mail.49  

○ Revisor skal i forbindelse med ovenstående opnå forståelse af både informations- 

og kommunikationssystemerne. Dette indebærer herunder: 

■ Transaktionerne og data i virksomhedens drift, som har en betydning for 

regnskabet.  

■ Virksomhedens manuelle og automatiske transaktioner samt hvordan disse 

igangsættes og behandles gennem informationssystemet. 

■ Forståelse af virksomhedens interimskonto, og at denne renses ud rettidigt.50  

○ Endvidere skal revisor opnå en forståelse af oplysningerne i regnskabet, som er 

opnået fra eksterne kilder og ikke finansbogholderiet. Dette kan eksempelvis være 

leasings-, husleje- og eventualforpligtelser.  

● Overvågningsaktiviteter 

○ Overvågning af interne kontrolsystemer har gennem tiden øget både revisors og 

ledelsens opmærksomhed. Dette skyldes primært, at virksomheder er i konstant 

bevægelse, hvilket påvirker de identificerede risici. Som nævnt under punktet 

“Kontrolmiljø”, implementeres interne kontroller for at imødegå en eller flere risici. 

Ledelsen skal hertil overvåge kontroller for at afgøre, om disse fortsat fungerer og 

imødegår risikoen. I tilfælde af at kontrollen ikke længere er effektiv, bør ledelsen 

overveje, om kontrollens design skal justeres.51 

○ Endelig skal revisor opnå forståelse af ledelsens aktiviteter i forbindelse 

overvågning af relevante kontroller, som har betydning for regnskabet.  

 

2.2.4.4 Revisionshandlinger for revisors forståelse af de interne kontroller 

I forbindelse med gennemgang af de interne kontroller skal revisor dokumentere forståelsen af de 

interne kontroller. Følgende er eksempler på revisionshandlinger, der kan understøtte revisors 

forståelse af de interne kontroller: 

  

 
49 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 185 
50 ISA 315, A90 
51 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 186 
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● Beskrive virksomhedens procedure vha. diagrammer eller manualer 

○ Som nævnt i ovenstående afsnit kan ledelsen udarbejde håndbøger eller manualer 

for kontrollen og dermed sikre, at kontrollen er designet og kan imødegå risikoen. 

Revisor kan dokumentere processen ved at indhente og gennemgå disse manualer. 

● Forespørgsel 

○ Revisor kan udarbejde en række spørgsmål og gennemgå disse med den udførende 

medarbejder. Dette kræver, at revisor stiller spørgsmål til det vigtigste led i 

kontrollen og dermed udforme dokumentationen. 

● Flowcharts 

○ I praksis anvendes flowcharts hyppigt af revisorer. Flowcharts illustrerer et godt 

overblik over kontrollen og kan anvendes i forbindelse med risikovurderingen og 

dokumentation af kontrolaktiviteterne.  

● Beskrivende memo 

○ Denne metode anvendes ligeledes hyppigt i praksis og kan kombineres med 

flowcharts ved større og komplekse flowcharts. Et beskrivende memo er typisk den 

mest anvendte metode ved simple kontroller, hvor ledelsen ikke udarbejder 

håndbøger. 

2.2.5 Udførsel 

I dette afsnit redegøres for revisors reaktioner på de vurderede risici, som er opnået ved 

risikovurderingen. Revisor skal i henhold til ISA 330 afdække risici for fejl på både regnskabs- og 

revisionsmålsniveau.  

 

Revisor skal udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, hvor arten, den tidsmæssige 

placering og omfanget er baseret på at imødegå de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på 

revisionsmålsniveau. Denne udformning kræver, at revisor overvejer årsagssammenhængen for 

risikoen på revisionsmålsniveau, som vil blive præsenteret i efterfølgende afsnit. Dette gælder for 

hver gruppe transaktion, balancepost og oplysninger.52 Desuden skal revisor overveje, om 

risikovurderingen tager hensyn til relevante kontroller, hvor revisor kan opnå revisionsbevis ved at 

basere den del af revisionen på kontrollernes funktionalitet. Endelig skal der være konsistent mellem 

 
52  ISA 330, 7 
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risiko og udførte handlinger, dvs. at det kræver flere og kombineret omfang af handlinger, der 

tilsammen udgør et stærkt revisionsbevis, som kan imødegå vurderet risici. 

 

Revisor kan opnå revisionsbevis ved at udføre følgende tre typer af revisionshandlinger: Test af 

kontroller, detailtest og substansanalytiske handlinger. 

 

2.2.5.1 Test af kontroller 

I forlængelse af afsnit 2.2.4 omkring interne kontroller skal revisor udforme og udføre test af 

kontrollerne for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de relevante kontrollers 

funktionalitet også kaldet effektivitet.  

Formålet med testen er desuden at sikre kontrollens evne til at opdage eller forebygge væsentlige 

fejlinformationer på revisionsmålsniveau.53 Revisor skal som udgangspunkt altid opnå forståelse af 

virksomhedens kontrolmiljø, også selvom revisor fravælger at basere dele af revision på test af 

kontroller. 

Revisor skal ved udformning og udførelse af test af kontroller, udføre andre revisionshandlinger i 

kombination med forespørgsel til ledelsen. Dette indebærer, hvem der udfører kontrollen, 

konsistensen samt hvorledes kontrollen udføres på de relevante tidspunkter, dvs. arten og omfanget 

af test af kontrollen. Endvidere skal revisor vha. forespørgsler fastslå, om den pågældende kontrol 

er afhængig af andre kontroller, og om det er nødvendigt at opnå revisionsbevis på disse (indirekte 

kontroller).54 

I forhold til den tidsmæssige placering skal revisor fastslå, om kontrollen skal testes for hele 

regnskabsperioden eller de enkelte antal gange kontrollen udføres. I praksis fastslås dette alt efter, 

hvor mange gange kontrollen skal testes. Revisionshusene har typisk et skema, som angiver antal 

gange testen skal udføres på baggrund af kontrollens tilhørende risiko samt frekvens for udførelse 

af kontrollen. I den efterfølgende periode kan revisor vælge at genanvende tidligere års 

revisionsbevis, hvis det vurderes, at revisionsbeviset er passende. I denne vurdering lægges der vægt 

på, om der er sket ændringer for kontrollens 5 komponenter, som er nævnt i afsnit 2.2.4.3, dvs. 

kontrolmiljøet mv.55 

 
53  ISA 330, 8 
54  ISA 330, 10 
55  ISA 330, 11-13 
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I henhold til ISA 265 skal revisor foretage rapportering til øverste ledelse af de identificerede 

svagheder i kontrolmiljøet eller for den sags skyld manglende kontrol i forbindelse med betydelige 

risici. Der sondres mellem mangler og væsentlige mangler, da almene mangler blot kan rapporteres 

til den daglige ledelse og væsentlige mangler bør rapporteres til øverste ledelse, da disse kan have 

en væsentlig effekt i regnskabet.  

2.2.5.2 Substantive handlinger 

Substantive handlinger har til formål at opdage væsentlige fejlinformationer i både regnskabsposter 

samt noter. Handlingerne kan opdeles i to kategorier, detailtest og substansanalytiske handlinger, 

som præsenteres nedenfor. 

Detailtest 

Detailtest kan normalt kategoriseret som to typer, test af transaktioner og test af regnskabsposter og 

noter.56 Denne form for test udføres typisk ved inspektion, hvor revisor afstemmer udvalgte 

stikprøver til underliggende dokumentation, som typisk består af bilag, faktura og lignende.  

 

Det essentielle for omfanget af både detailtest og test af kontroller er udvælgelsesmetoden. Revisor 

skal fastlægge en metode til udvælgelse af stikprøver for at kunne opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis.  Ifølge ISA 500, A52, kan revisor anvende følgende tre metoder: 

● Udvælgelsen af alle elementer (hele populationen) 

● Udvælgelse af specifikke elementer 

● Revision ved brug af stikprøver 

Som nævnt i afsnit 2.2.1 skal revisor udarbejde en revisionsstrategi som både er effektiv og har 

økonomisk hensigt. Hvis revisor vælger at udvælge hele populationen og teste samtlige 

transaktioner til underliggende dokumentation for alle balanceposter, bør den økonomiske hensigt 

genovervejes. Undersøgelse af hele populationen anvendes typisk ved populationer med få antal 

elementer af høj værdi, populationer med betydelig risiko og andre metoder ikke giver tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis, eller hvis processen består af gentagelse af ensartede beregninger, som 

udføres automatisk og dermed omkostningseffektivt.  

Revisor kan desuden vælge at udvælge specifikke elementer fra population efter professionel 

dømmekraft og teste disse. Det altafgørende for denne metode er argumentet for udvælgelsen, dvs. 

årsag til de udvalgte elementer. Revisor kan beslutte at tage udgangspunkt i transaktioners 

 
56 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 82 
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beskrivelse, beløbsstørrelse eller andre karakteristika. I praksis har revisor et threshold, som typisk 

udgør 5 % af væsentlighedsniveauet57. Alle fejl under threshold rettes eller rapporteres ikke til den 

daglige ledelse og anvendes på baggrund af dette ofte i praksis.  

 

Endelig kan revisor anvende revision ved brug af stikprøver drage konklusioner om hele 

populationen. Eksempelvis kan statiske og ikke-statistiske stikprøver konkludere hele populationen, 

ved at man udvælger tilfældigt et bestemt antal stikprøver og konkluderer på baggrund af disse, at 

øvrige transaktioner ikke indeholder fejlinformationer.58 

 

Der er ingen krav for, hvilken af disse tre metoder revisor bør foretrække. Dette er en 

helhedsvurdering revisor beslutter på baggrund af professionel dømmekraft. I vurderingen bør 

revisor medtage populationens og transaktionernes størrelse og sammensætte disse med risikoen. 

Ud fra denne sammensætning bør revisor vælge en omkostningseffektiv metode, som giver 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

 

Substansanalytiske handlinger 

De traditionelle substansanalytiske handlinger erstattes med den dataanalytiske tilgang i revisionen, 

hvilket omtales nærmere i analysen. Det vigtigste trin ved en substansanalytiske tilgang er at have 

en forventning om resultatet af analysen. Forventningen kan bygge på følgende informationer.59 

● Ledelsens budget 

● Brancheanalyse 

● Interne og eksterne rapporter 

● Finansielle oplysninger 

 

Revisor skal som udgangspunkt altid sikre, at udefrakommende materiale til brug i revisionen er 

fuldstændigt og nøjagtigt. Det vil sige, at revisor skal være overbevist om, at materialet er passende 

og ikke indeholder fejlinformationer. Eksempelvis kan revisor sikre dette ved at gennemgå 

ledelsens budget og sammenholde budgettet med de realiserede tal. Konstateres større afvigelser, 

 
57 Væsentlighedsniveau: ”Ved udførelse af revision af regnskaber er revisors overordnede mål at opnå høj grad af 
sikkerhed for, hvorvidt regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om den skyldes 
besvigelser eller fejl. Dette sætter revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og til 
at afgive erklæring om regnskabet og kommunikere sine iagttagelser i overensstemmelse med ISA'erne.” (ISA 
320.A1) 
58 ISA 530, 5 
59 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 82 
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skal revisor rette forespørgsel til ledelsen eller udføre andre revisionshandlinger for at opnå egnet 

revisionsbevis.60 

 

Endvidere skal revisor fastslå, om substansanalytiske handlinger kan afdække den identificerede 

risiko, og handlingen bør udføres tæt på balancedag for at sikre konsistens mellem regnskabet og 

revisors forståelse af virksomheden. Hvis revisor vurderer, at analytiske handlinger ikke er 

tilstrækkeligt, kan disse kombineres med detailtest.61 

 

Ifølge lærebogen findes der tre typer substansanalytiske handlinger.62 

● Trendanalyse 

○ Trendanalysen er den mindst præciserende analyse og giver blot et overordnet 

indblik i eksempelvis en udvikling.  

● Ratio analyse 

○ Ratio analysen er en takt mere nøjagtig i forhold til Trend analysen. Analysen 

kræver mindre komplekse beregninger, som udgør en ratio. Disse ratios 

sammenholdes med eksempelvis forventningen. 

● Rimelighedsanalyse 

○ Ved rimelighedsanalyser også kaldet ‘reasonableness analysis’ dannes en 

forventning ud fra en model. Ofte er der tale om en simpel model, hvor f.eks. 

billetindtægter kan opstilles ud fra en simpel model ved at tage det gennemsnitlige 

antal deltagere og gange med den gennemsnitlige billetpris. Der dannes typisk en 

mere præcis forventning end ved eksempelvis trendanalyser og ratio analyser, fordi 

modellen kan danne en eksplicit forventning.  

Det er ikke et krav at anvende en af ovenstående typer, men næsten alle substansanalytiske 

handlinger kan relateres til disse.  

2.2.6 Revisionsmål 

Når man i forbindelse med de indledende risikovurderingshandlinger definerer risici i takt med den 

indledende fase i revisionsprocessen, så stilles spørgsmålet - “hvad kan gå galt, som kan give 

anledning til væsentlige fejl i årsrapporten?”. Man knytter ét eller flere revisionsmål til den risiko, 

 
60 ISA 520, 7 
61 ISA 520, A4 
62 Bog: Auditing and Assurance Services, s. 154 
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som identificeres i forbindelse med risikovurderingen. De såkaldte revisionsmål anvendes og er 

med til at hjælpe revisor med at udforme de rette revisionshandlinger, der skal udføres for at 

imødegå den identificerede risiko63.  

 

Revisionsmålene anvendes på stort set alle revisionssager, og de er med til at sætte retningslinjerne 

for, hvordan revisor skal tilrettelægge og planlægge at udføre revisionen hos klienten. 

Revisionsmålene vil dermed også have indflydelse på dataanalytiske revisionshandlinger, som 

opstilles på baggrund af de specifikke revisionsmål.  

 

Visse revisionsmål er modsatrettede, hvilket vil sige, at en risiko som udgangspunkt ikke kan være 

tilknyttet revisionsmålenes tilstedeværelse og fuldstændighed. En regnskabspost kan dog have 

tilknyttet flere forskellige risici alt efter regnskabspostens størrelse og karakter, hvilket kan 

medføre, at der kan forekomme flere forskellige revisionsmål. 

 

Der arbejdes indenfor tre kategorier af revisionsmål: 

1) Revisionsmål, der vedrører poster i resultatopgørelsen/transaktioner 

2) Revisionsmål, der vedrører balanceposter 

3) Revisionsmål, der vedrører noteoplysninger 

Forfatterne har som nævnt under afgrænsningen i afsnit 1.4 valgt at fokusere på anvendelsen af 

dataanalyse på regnskabsposter i resultatopgørelsen, hvorfor nedenstående figur illustrerer de 

revisionsmål, der knytter sig til resultatopgørelsens regnskabsposter. 

  

 
63 ISA 315, A126-A128. 
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Figur 6 - Revisionsmål, der vedrører resultatopgørelsen 

Ad 1) Resultatopgørelsen 

Revisionsmål Beskrivelse 
  

Eksempler på fejl 

Forekomst – occurrence Transaktioner og begivenheder, der er 
bogført, eksisterer og vedrører 
virksomheden. 

·     Der er indregnet fiktiv 
omsætning 

·     Omkostningerne 
vedrører ikke 
virksomheden 

Fuldstændighed – 
completeness 

Alle transaktioner og begivenheder, der 
skal registreres, er blevet registreret. 

·     Fakturaer bliver ikke 
bogført, hvorfor al 
omsætning ikke er 
indregnet. 

Nøjagtighed – accuracy Beløb og andre data vedrørende 
bogførte transaktioner 
og begivenheder er bogført behørigt. 

·     Omkostninger 
indregnes med forkert 
beløb 

·     Omkostninger i 
udenlandsk valuta 
indregnes med forkert 
valutakurs 

Periodisering – cutoff Transaktioner og begivenheder er 
blevet bogført i den 
rigtige regnskabsperiode. 

·     En kreditnota i nyt år, 
der tilbagefører et salg 
i indeværende 
regnskabsår. 

·     Virksomheden 
indregner omsætning 
for tidligt omkring 
balancedagen. 

Klassifikation – 
classification 

Transaktioner og begivenheder er 
blevet bogført på de 
rigtige konti. 

·     Andre driftsindtægter 
(sekundære indtægter) 
indregnes på konti for 
omsætning. 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på “ISA 315, A129”. 

2.2.7 Revision af resultatopgørelse 

I dette afsnit præsenteres typiske regnskabsposter i en artsopdelt resultatopgørelse, da afhandlingen 

primært afgrænser sig fra revision af balanceposter. 
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Nettoomsætning 

Indtægter udgør som regel en væsentlig post i resultatopgørelsen og regnskabet som helhed. 

Regnskabsposten har en større bevågenheden af regnskabsbrugere og udgør beregningsgrundlaget 

for flere nøgletal64. I henhold til ISA 240 skal revisor ved identifikation og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation have en forhåndsantagelse om, at der er besvigelsesrisici forbundet med 

indregning af indtægter, medmindre andet kan dokumenteres. Vurderer revisor betydelig risiko i 

forbindelse med risikovurderingen, skal der udføres specifikke handlinger rettet mod risikoen.65 

Revisor bør overveje virksomhedens kontrolmiljø, hvis et sådan kontrolmiljø findes. I størstedelen 

af de mellemstore virksomheder vil der alt andet lige være opsat nogen kontrolelementer, som 

revisor kan vælge at teste. I tilfælde af at revisor vurderer, at kontrolmiljøet ikke er effektivt, bør 

revisor overveje en mere detail baseret revisionsstrategi i form af substanshandlinger målrettet mod 

de identificerede risici.66  

 

Som nævnt i afsnit 2.2.5 kan revisor basere revisionen på interne kontroller, substanshandlinger 

eller en kombination af disse. I analysedelen vil forfatterne præsentere dataanalytiske handlinger 

som afhjælper revisors revisionsbevis samt effektiviteten ved både en kontrol- og substansbaseret 

revision.  

 

Vareforbrug 

Regnskabsposten vareforbrug kan henføres til nettoomsætningen og vil derfor typisk udgøre en 

procentvis andel af omsætningen, hvilket kan kendetegnes som dækningsbidraget. I mellemstore 

virksomheder kan vareforbruget styres i et Supply Chain Management system eller via en manuel 

proces uden for finanssystemet. Anvendelsen af et integreret system muliggør en kontrolbaseret 

revisionsstrategi og omvendt substansrevision ved den manuelle proces.  

 

Virksomheder kan ligeledes implementere manuelle kontroller, hvis denne ikke er integreret i et 

automatisk SCM-system, men dette kræver flere stikprøver og handlinger, da risikoen for 

fejlinformationer ofte er højere end ved manuelle kontroller. Det vil sige i korte træk, at 

revisionsstrategien er forudbestemt af, om virksomheden selv har kontroller, som revisor kan basere 

revisionen på.67  

 
64 RevisionsMemo – Omsætning. Karnov. 
65 ISA 330, 21. 
66 ISA 240, A23-A27. 
67RevisionsMemo – Vareforbrug - praktisk revision. Karnov. 
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I analysen præsenteres hvorledes revisor kan anvende en dataanalytisk tilgang ved revision af 

regnskabsposten vareforbrug. Revisionen af vareforbrug er ofte præget af analytiske handlinger, 

hvor en evt. dataanalytisk tilgang kan bidrage til. 

 

Gager og lønninger 

Personaleomkostninger udgør som regel en væsentlig del af virksomhedens samlede omkostninger, 

men vurderes ofte ikke som et risikofyldt område. For virksomheder med få ansatte kan der 

forekomme manglende funktionsadskillelse mellem lønmodtager og personen som varetager 

lønkørslen, og revisor bør være opmærksom på disse risici. Revisionsstrategien for virksomheder 

med effektive interne kontroller såsom funktionsadskillelse mellem personen, som varetager 

lønkørsel og godkenderen af lønkørsel, vil typisk være kontrolbaseret strategi med supplerende 

handlinger som analyse af udviklingsforhold mv., hvor en dataanalytisk tilgang kan bidrage til 

revisionsbeviset. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Øvrige omkostninger som typisk kan henføres til administrations-, salgs-, advokat- og 

revisoromkostninger og ikke kan henføres direkte til omsætningen, klassificeres som andre eksterne 

omkostninger ved en artsopdelt resultatopgørelse.  

 

Mindre virksomheder har ofte et manuelt system, hvor faktura fra leverandøren udskrives og 

bogføres herefter. Desuden har disse virksomheder typisk implementeret manuelle kontroller, hvor 

en anden medarbejder (typisk leder) godkender omkostningen for at sikre, at omkostningen vedrører 

virksomheden. Revisor kan hertil opnå revisionsbevis ved at teste kontrollen over flere gange og 

supplere med substanshandlinger i form af bilagsrevision og analyse af de enkelte konti.  

 

Mellemstore virksomheder har som regel ressourcer til at implementere automatiske kontroller, 

hvor en faktura godkendes før den bogføres. Desuden opbevares alle fakturaer elektronisk hos disse 

virksomheder. Selvom kontrollen er automatisk, bør revisor altid som led i revisionen udføre 

substanshandlinger såsom analyse af udvikling for de enkelte konti.68 

 

Finansielle poster 

 
68 RevisionsMemo – Omkostninger - praktisk revision. Karnov. 
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De finansielle poster anses ofte med lav kompleksitet og størrelsesmæssigt mindre regnskabspost, 

medmindre der er tale om særlige virksomheder, herunder typisk finansielle virksomheder. På 

baggrund af dette præsenteres kun anvendelsen af dataanalytisk tilgang ved 

risikovurderingshandlinger i analysen.  

2.3 Udvidet gennemgang 

I dette afsnit præsenteres erklæringen “udvidet gennemgang” i hovedtræk og de vigtigste elementer 

i forhold til anvendelsen af dataanalyse, som analyseres i den sidste del af afhandlingen. Siden 2013 

har det været muligt for virksomheder, som aflægger regnskab efter regnskabsklasse B at vælge 

denne erklæring med begrænset sikkerhed og mindske de administrative udgifter. Denne afhandling 

vil undersøge, om dataanalyse kan bidrage til et stærkere revisionsbevis og selve processen ved 

anvendelsen af udvidet gennemgang. 

 

Nedenfor fremgår en illustration af forskellen mellem revision og udvidet gennemgang overordnet 

set.  
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Figur 7 - Forskellen mellem revision og udvidet gennemgang 

   

Revision 
  

Udvidet gennemgang 

  

  

         

  Gennemgang af registreringer mv. (f.eks. kontrol 

af lønbilag) 
          

  Udarbejdelse af revisionsprotokollat           

  Gennemgang af virksomhedens interne kontroller           

  Fysisk kontrol af aktiver (f.eks. lageroptælling)           

  Bekræftelser fra banker og debitorer mv. Bekræftelser fra banker     

  Bekræftelser fra advokat, tingbog mv. Bekræftelser fra advokat, tingbog mv.   

  Interviews med ejere og medarbejdere Interviews med ejere og medarbejdere   

  Analyser af regnskabstal Analyser af regnskabstal     

  Kendskab til virksomheden Kendskab til virksomheden     

  Eventuel udarbejdelse af regnskabet Eventuel udarbejdelse af regnskabet   

              

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på “Deloitte: Udvidet gennemgang. En fordel for små og 

mellemstore virksomheder”69  

Planlægning 

Som det fremgår i ovenstående tabel, udgør udvidet gennemgang en mindre del af 

revisionsprocessen. Bekræftelser fra banker, advokater, tingbog mv. er eksterne bekræfter og 

dermed det stærkeste revisionsbevis, dvs. dataanalyse ikke kan have en effekt på dette område.  

 
69 Artikel: Udvidet gennemgang - En fordel for små og mellemstore virksomheder! 
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Udvidet gennemgang har mange ligheder med revision herunder planlægningsfasen, hvor revisor 

skal foretage klientaccept inden opgavestart og opnå kendskab til virksomheden, men i mindre 

omfang end erklæringen “revision af regnskabet”, da der er tale om en erklæring med begrænset 

sikkerhed og dermed udføres der færre revisionshandlinger. Helt konkret omfatter revisors 

forståelse af virksomheden følgende70: 

● Brancheforhold og andre eksterne forhold 

● Regnskabspraksis, -aflæggelse (årsregnskabsloven) og -system 

● Virksomhedens aktiviteter, mål og strategier 

● Ejerforhold og ledelsesstruktur 

 

Udførsel/Afslutning 

Revisor skal i forbindelse med udførsel opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at drage en 

konklusion om årsregnskabet vha. forespørgsler og analytiske handlinger. Disse handlinger skal 

være formåls- og omkostningseffektive. I analysen behandles dette nærmere og en dataanalytisk 

tilgangs påvirkning på disse handlinger. Ydermere skal revisor udføre fire supplerende handlinger 

som led i gennemgangen71: 

● Indhente ting-, person- samt bilbog pr. balancedag.  

● Indhente engagementsbekræftelse pr. balancedag fra virksomhedens pengeinstitutter, 

herunder øvrige finansielle oplysninger samt instrumenter. 

● Indhente advokatbreve, hvis virksomheden har haft advokatomkostninger i løbet af året 

eller tvister, søgsmål, retssager og andre lignende forhold. 

● Indhente dokumentation af indberetning til SKAT af afgifter og skatter i forbindelse med 

lønudgifter. 

 

Endvidere skal revisor under planlægningen identificere væsentlige regnskabsposter, som kan 

indeholde væsentlige fejlinformationer og behandle disse under gennemgangen. Endelig skal 

revisor afslutningsvist op til underskriftsdatoen forespørge ledelsen om fortsat drift, nærtstående 

parter, besvigelser samt efterfølgende begivenheder. Disse forespørgsler gennemføres også i en 

revisionserklæring med høj grad af sikkerhed72.   

 
70 Rapport: Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven (2013) - 
FSR - danske revisorer, s. 8. 
71 Rapport: Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven (2013) - 
FSR - danske revisorer, s. 10. 
72 Bog: Når Regnskaber Ikke Revideres, s. 60. 
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Udvidet gennemgang består af en mindre del af revision og præsenteres kort, som følge af, at en 

uddybende gennemgang af samme områder er præsenteres i afsnit 2.3.  

2.4 Big Data og dets sammenkobling til dataanalyse og revision 

I dette afsnit redegøres for begrebet Big Data og dets sammenkobling til dataanalyse og revision. 

Ydermere vil læseren få en indsigt i, hvilke dimensioner Big Data består af, hvilke typer af 

dataanalyse, der findes samt sætte det i perspektiv til dets anvendelse i dag.  

2.4.1 Big Data og dataanalyse 

Hvad er Big Data? - Definition 

“Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost-

effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision 

making, and process automation”.73  

Med udgangspunkt i ovenstående definition af Big Data giver det en klar opfattelse af, at Big Data 

vil have en voldsom indflydelse på revision i form af øget kvalitet, effektivitet og bedre 

risikostyring. Big Data har isoleret set ikke en stor værdi. Værdien ligger i, at data bliver bearbejdet 

og analyseret for dernæst at kunne drage nyttige beslutninger på baggrund heraf. 

De fire dimensioner af Big Data 

Analytikere har splittet Big Data op i fire dimensioner for at hjælpe organisationer med at forstå 

dets egenskaber. Disse egenskaber omtales som “The four Vs” og vil blive beskrevet nærmere i de 

efterfølgende afsnit.  

Figur 8 - Big Data dimensioner 

 
Kilde: Big Data: A cheat sheet for the rest of us74 

 

 
73 Bog: Analytics and Big Data for Accountants, s. 1.2. 
74 Artikel: Big Data: A cheat sheet for the rest of us. 
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Volume (mængde) 

Big Data indebærer som navnet antyder store mængder af data. Volume henviser til den enorme 

datamængde, som genereres hvert eneste øjeblik fra mobiltelefoner, sociale medier, kreditkort, 

GPS-signaler osv. Størrelsen af data, der genereres, vokser dagligt fra gigabytes til terabytes og 

derefter petabytes. I år 2020 estimerer IBM, at der vil eksistere 40 zettabytes (40 trillion gigabytes) 

af data på verdensplan, hvilket er en ufattelig stor mængde75. I takt med at datamængderne bliver 

så enorme, udfordrer det også revisorerne, da traditionelle dataanalytiske værktøjer som regneark 

ikke vil kunne håndtere så stor en datamængde. Det leder til, at man allerede i dag udvikler 

computerprogrammer, der skal kunne håndtere disse udfordringer.76 

Velocity (hastighed) 

Velocity refererer til hastigheden, som data genereres og bearbejdes i. Data genereres i dag et 

ekstremt hurtigt tempo. Det kan med andre ord betegnes, som en proces der aldrig stopper, selv når 

mennesket ligger og sover. Den høje hastighed som data bliver genereret i kræver forskellige 

teknikker og bearbejdningsmetoder for at kunne bruge data. Et eksempel på data, som genereres 

med høj hastighed, kan være fra de sociale medier, hvor Facebook-indlæg eksempelvis kan 

eksplodere set i relation til datahastighed. Revisorer får dermed mulighed for løbende at kunne 

tilegne sig data og forsinkes ikke på samme måde som i fortiden, hvor data ikke var lige så 

automatiseret, som det er i dag. Derudover har revisorer i dag adgang til langt stærkere IT-værktøjer 

til at bearbejde den hurtigt genererede data.77 

Variety (mangfoldighed) 

Variety refererer til de mange typer af data, der er tilgængelige. Data kommer fra forskellige kilder 

herunder både fra mennesker og maskiner. Data kan være af struktureret, ustruktureret eller semi-

struktureret art. Der ligger alt andet lige mere arbejde i behandlingen af de ustrukturerede data i 

forhold til de strukturerede data. Mangfoldigheden i data gør det muligt for revisorer at kunne 

udarbejde udførlige analyser, da man kan kombinere flere forskellige datasæt sammen. 

Veracity (pålidelighed) 

Veracity referer til pålideligheden og nøjagtigheden af data. Der eksisterer forskellige niveauer for 

usikkerhed og pålidelighed af data. Det er særlig vigtigt, at revisorer har fokus på denne dimension 

ved, at man sikrer fuldstændigheden og nøjagtigheden af data som revisor beror sig på. Viser det 

 
75 Artikel: The Four V's of Big Data.  
76 Bog: Data Analytics for Internal Auditors, s. 159-161. 
77 Bog: Analytics and Big Data for Accountants, s. 2.16. 
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sig, at det data der laves analyse på baggrund af er upræcist, kan det ende ud i, at revisor får et 

forkert analysegrundlag, som revisor bygger sine endelige resultater og konklusioner på baggrund 

af78. 

Fire typer dataanalyse 

I relation til ovenstående eksempler og kilderne til Big Data vil der i dette afsnit redegøres for de 

fire typer af analyser, som kan anvendes til at analysere Big Data, da disse typer kan egne sig til 

forskellige formål. Det siges, at jo mere kompleks en analyse er, desto mere værdi giver analysen. 

Dette er forsøgt illustreret jf. nedenstående figur, der illustrerer de fire typer af analysers placering 

i forhold til deres kompleksitet og den værdi, som analysen bidrager med79. 

Figur 9 - De fire typer dataanalyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning, baseret på “Analytics and Big Data for Accountants, s. 9-10”. 

Deskriptiv analyse 

Deskriptive analyser besvarer spørgsmålet om fortiden - hvad der er indtruffet. Set fra et 

regnskabsmæssigt perspektiv repræsenterer dette historisk økonomiske oplysninger, som opnås på 

baggrund af tidligere perioder.80 Der kan nævnes en række eksempler i denne sammenhæng. F.eks. 

kan en kundes kreditrisiko forudsiges baseret på selskabets økonomiske resultat. Et andet eksempel 

kunne være en forudsigelse af salgsresultater, som kan opstilles ud fra kundernes produkt 

præferencer og salgscyklus. Deskriptive analyser står normalt ikke alene, da de ofte kun kan 

 
78 Ibid. 
79 Bog: Analytics and Big Data for Accountants, s. 1.9. 
80 Ibid. 
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forklare, hvorfor noget er forkert eller rigtigt, men de siger ikke noget om, hvad årsagen til det 

forkerte er. Derfor kombinerer man deskriptive analyser med de andre typer af analyser.  

 

Diagnostisk analyse 

Denne type analyse er udviklet til at få en forståelse af, hvilke årsager, der kan være til et bestemt 

resultat og ses ofte i kontekst med en proces eller relaterede begivenheder. Diagnostiske analyser 

forsøger at besvare spørgsmålet: “Hvorfor skete det?”.81 Eksempelvis kan årsagsanalyser blive 

brugt til at forklare, hvorfor bestemte resultater forekommer. 

 

Forudsigende analyse 

Disse typer af analyser er udviklet til at bestemme, hvad der vil ske i fremtiden ved at analysere på 

historiske data og mønstre. Forudsigende analyser ønsker at besvare spørgsmålene: “Hvad vil der 

ske?” og “Hvad vil der sandsynligvis ske?”.82 Et eksempel på en forudsigende analyse kunne være, 

at en legetøjsbutik forventer 30% stigning i omsætningen i december, da historiske data har vist, at 

folk køber flere gaver i forbindelse med julen.  

 

Foreskreven analyse 

Foreskrevne analyser bruger informationen fra ovenstående 3 analyser; deskriptiv, diagnostisk og 

forudsigende analyser til at foreslå specifikke beslutninger eller ændringer i tilgangen til en 

forretningsstrategi. Det kan nærmere beskrives som det bedste valg i relation et ønsket resultat, da 

man dermed opnår den største merværdi på baggrund af det bagvedliggende data for analyserne. 

Dog er det dermed også en type analyse, der er mere kompleks end de 3 ovenstående, da den kræver 

større indsigt og forståelse for data, forretningsproces mv.83  

2.4.2 Brugen af Big Data og dataanalyse i dag 

Nærværende afsnit vil berøre nogle virkelighedsnære eksempler på virksomheder i Danmark der 

bl.a. anvender dataanalyse og som har kunnet drage nytte heraf i relation til effektivisering og 

forbedring af kvaliteten af forretningsstrategier, processer, kundeoplevelse mv. 

 

 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Bog: Analytics and Big Data for Accountants, s. 1.10. 
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Tryg Forsikring er en af de virksomheder i Danmark, som har brugt data igennem mange år til bl.a. 

at vurdere kunders risiko for skader, når der foretages prisfastsættelse af prisen på deres kunders 

forsikring. Tryg Forsikring er nemlig et af de selskaber, som gerne vil ændre fokus fra at være passiv 

tryghedsskaber for kunderne til at være mere aktive og træde til langt hurtigere og mere effektivt. 

Man har derfor tilbage i 2017 oprettet et såkaldt customer analytics program, der har til formål at 

arbejde med områder som digitalisering, data, analytics og machine learning. Indtil nu har Tryg 

Forsikring såvel som mange andre forsikringsselskaber gjort brug af kundedata såsom bopæl, 

skadeshistorik, kørselsbehov mv., når prisen for en bilforsikring eksempelvis skal kalkuleres. Hvis 

man tager bopæl som en faktor, så har den i mange tilfælde indflydelse på, hvor stor risiko, der er 

for buler, skader eller tyveri, da statistikker har vist, at risikoen herved er større i storbyer end ude 

på landet. De statistiske metoder, der anvendes i dag hos Tryg Forsikring er meget brugbare til at 

finde sammenhænge i almindelige strukturerede forsikringsdata, men så snart data bliver 

ustruktureret, giver det vanskeligheder for firmaet som forklaret jf. foregående afsnit.84 

 

Coop Danmark er en af de virksomheder i Danmark som satser allermest på Big Data og dataanalyse 

inden for dagligvarebranchen. Dette hænger sammen med, at virksomheden gennem sit kundekort 

indsamler enorme mængder af salgsdata på mere end 1 mio. kunder. Ved hjælp af kundekortet ved 

Coop, hvad kunderne køber og ikke køber. Coop bearbejder denne data, hvormed de bl.a. kan 

forudse, hvornår de enkelte Coop butikker har tomme hylder. Derudover har man data til at kunne 

imødekomme den enkelte kundes ønsker og præferencer ved, at man laver individualiserede tilbud 

rettet mod den enkelte kunde. Disse tilbud og fordele fremsendes til kunderne på mail, hvis de altså 

har tilmeldt sig Coops mailsystem. Dataanalyse er dermed medvirkende til, at Coop får skabt mere 

målrettede og specifikke kampagner baseret på ens tidligere indkøb. Man kan med andre ord dermed 

sige, at jo flittigere kunderne er til at benytte kundekortet desto større muligheder har Coop for at 

optimere forretningsstrategier og forøge den enkelte kundeoplevelse85. 

 

Ovenstående er blot få eksempler på virksomheder i Danmark, der har bidt mærke i 

transformeringen og den forøgede digitalisering. Begge eksempler er enige omkring, at 

mulighederne i Big Data og dataanalyse generelt er medskabende til bedre og mere effektiviserede 

forretningsstrategier, processer og kundeoplevelser. Det giver alt andet lige en forventning om, at 

 
84 Artikel: Når big data optimerer interaktionen med kunderne. 
85 Artikel: Indkøb afslører dine vaner - og giver dig specifikke tilbud. 
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der i revisionsbranchen også er muligheder for forøgelse af revisionskvaliteten og effektiviteten ved 

anvendelse af en mere datadrevet tilgang i revision.  

2.5 Sammendrag 

Den digitale transformation har gennem de seneste år sat sit præg på revisionsbranchen, herunder 

på revisionsværktøjer, -metoder og -handlinger. Tilgangen til revisionen er blevet mere 

risikobaseret og kræver bl.a., at revisorer opnår en forståelse af forretningsgange, interne kontroller 

mv. Dette sker i takt med, at virksomheder implementerer udførlige forretningsgange og processer, 

som revisorer tilpasser sig efter.  

I dag opbevarer virksomheder data på et drev eller via cloudbaserede løsninger, hvilket giver 

revisorerne mulighed for at tage nye metoder i brug såsom dataanalyse. Dette betyder ikke, at 

revisor kan tilsidesætte de nuværende standarder. Digitaliseringen kan dog være med til, at revisor 

opfylder de gældende revisionskrav på en smartere og mere effektiv måde.  Afhandlingen retter 

primært fokus mod anvendelsen af dataanalyse i planlægnings- og udførelsesfasen. Indledningsvist 

efter kundeaccept påbegynder revisor at planlægge en detaljeret revisionsplan. Formålet med planen 

er at identificere risici, der er knyttet til virksomheden. Dette indebærer en forståelse af 

virksomheden, dens omgivelser, relevante interne kontroller osv. Som led i denne risikovurdering 

udfører revisor såkaldte risikovurderingshandlinger under denne proces. Revisionsrisikomodellen 

er hertil behjælpelig i risikovurderingsfasen. Modellen er opdelt i to komponenter, herunder den 

iboende risiko og opdagelsesrisiko. Den iboende risiko kendetegnes, som den risiko virksomheder 

ikke kan forebygge, og hvor tilknyttede kontroller til regnskabsposten ikke er overvejet endnu af 

revisor. Hertil kan virksomheder implementere kontroller, som revisor kan risikovurdere for dens 

funktionalitet til at opdage eller forebygge væsentlige fejlinformationer rettidigt. 

Opdagelsesrisikoen er det andet ben i revisionsrisikomodellen, dvs. efter de to ovennævnte 

komponenter er identificerede, er det relevant for revisor at vurdere risikoen for, at væsentlige 

fejlinformationer ikke opdages. Revisor skal endvidere under hele revisionsprocessen opnå 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som revisor kan drage rimelige konklusioner på baggrund af. 

Som led i revisionen skal revisor afdække de identificerede risici for fejlinformationer på både 

regnskabs- og revisionsmålsniveau. Revisor skal udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, 

hvor arten, den tidsmæssige placering og omfanget er baseret på at imødegå de vurderede risici. 

Dette kan revisor udføre ved test af kontroller, detailtest og substansanalytiske handlinger.  



  

53 
 

3. Analyse 

3.1 Big Data og dataanalyses påvirkning på revisionsprocessen  

I dette afsnit analyseres der på, hvilken indvirkning Big Data og dataanalyse har på de forskellige 

faser i revisionsprocessen. Fokus vil være på følgende fire typer revisionshandlinger: 

risikovurdering, test af kontroller, detailtest og substansanalytisk revision, som illustreres nedenfor. 

 

Figur 10 - Opbygning af afsnit 3.1 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Dataanalyse kan anvendes i stort set alle faser i revisionsprocessen, men det er ikke i alle faser, at 

anvendelsen af dataanalyse vil have den bedste effekt. Undersøgelsen er dermed afgrænset og 

præget af anvendelsen af dataanalyse ved planlægning og udførsel af revisionen. Dataanalyse 

anvendes på nuværende tidspunkt hyppigst i forbindelse med resultatopgørelsens regnskabsposter 

samt de henførende balanceposter, såsom nettoomsætning kontra tilgodehavende fra salg 

(debitorer), hvor det kan forventes, at posteringerne er homogene. Der følger mange muligheder 

med anvendelsen af dataanalyse, men der medfølger ligeledes også udfordringer. I dette kapitel 

fokuseres der på mulighederne for de enkelte revisionsområder og der sammendrages i det 

efterfølgende kapitel med henblik på at vægte, om dataanalyse giver mere værdi frem for 

udfordringer.86  

 

 
86 Videnskabelig artikel: Data analytics in auditing: Opportunities and challenges, s. 495. 
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“The auditor of the future will use data analytics to check data of much larger sets of information 

from a wide variety of agencies. It once would have been impossible to analyse all of the 

transactions of a large agency. The traditional approach of sampling was necessary in its time but 

now the volume of transactions is so high that analytics technology has to be the way to go (Ben 

Jiang).”87 

Professorer og deres undersøgelser i nyere tid beskriver dataanalyse inden for revision som en 

nødvendighed. Sammenholdt med artikler fra mere end tre år tilbage var dataanalyse blot en 

mulighed for revisionen.88 Citatet ovenfor beskriver, at den traditionelle revisionstilgang ikke 

længere er nødvendig, da mængden af data er steget markant gennem de seneste årtier. Data er 

generelt blevet mere tilgængeligt og nemmere at tilgå for revisor i takt med, at virksomheder er 

begyndt at anvende cloud-baserede løsninger. Denne transformation betyder, at revisor f.eks. ved 

anvendelse af dataanalytiske værktøjer vil kunne foretage analyse af den samlede population. 

Revisor vil herved kunne udvælge usædvanlige transaktioner, der skiller sig ud af den samlede 

mængde frem for en stikprøveudvælgelse baseret på professionel dømmekraft eller tilfældighed. 

Professionel dømmekraft og skepsis forbedres ved bl.a. at øge indsigten i virksomheden og dens 

transaktioner på de forskellige regnskabsposter. Endvidere påvirker det arbejdsglæden yderligere 

for både revisor og klienten, når disse parter har en bedre forståelse af årsagen til de udvalgte 

stikprøver. Revisor kan præsentere stikprøverne og specificere årsagen til udvælgelsen ved 

anvendelsen af dataanalyse, hvilket kan medføre en mere præcis og klarere respons fra klienten. 

Revisorer anvender allerede dataanalyse i forbindelse med revisionen vha. Excel, herunder 

eksempelvis ved sortering af data, filtrering af specifikke dele af en population og ved brug af 

sammenligningsformler i Excel. Ved revision af debitorer indhenter revisor f.eks. en aldersfordelt 

debitorliste, hvor alle tilgodehavende fra salg fremgår, hvilket summeret bør svare til det indregnede 

tilgodehavende i regnskabet. Herefter kan revisor sortere på beløbsstørrelser og efterse, at alle 

debitorer har en positiv saldo. I tilfælde af at debitorer står med negativ debitorsaldo, 

omklassificeres disse til leverandørgæld, da debitoren har et tilgodehavende pr. balancedagen. 

Revisor kan teste tilstedeværelsen og få mest mulig overbevisning om debitorernes tilstedeværelse 

ved at udvælge de 5-10 største debitorer. Disse bør alt andet lige udgøre en stor del af den samlede 

population, som revisor mere målrettet vil kunne fremsende saldobekræftelser til. 

 
87 Artikel: How data analytics is transforming audit. 
88 Videnskabelig artikel: Big data analytics in financial statement audits. 
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3.1.1 Risikovurdering 

Som nævnt i ovenstående afsnit bygger analysen på enkelte af resultatopgørelsens regnskabsposter, 

som forfatterne har vurderet relevante i forhold til at belyse anvendelsen af dataanalyse.  

Inden revisionen påbegyndes, planlægger revisor bl.a. omfanget af handlinger ved at foretage en 

risikovurdering af de enkelte regnskabsposter for at identificere risici for eventuelle væsentlige 

fejlinformationer på både regnskabs- og revisionsmålsniveau.  

Dataanalyse kan have en væsentlig effekt på forståelsen af virksomheden og dens omgivelser 

eksempelvis vha. visualiseringsværktøjer. Risikovurdering betegnes i praksis ofte som en del af 

planlægningen, men indgår teoretisk set i hele revisionsprocessen. Revisor foretager 

risikovurderinger for de enkelte regnskabsposter og lægger en revisionsplan for, hvilke 

revisionshandlinger, der skal udføres i forhold til arten, omfanget og den tidsmæssige placering for 

at afdække de identificerede risici. Det er essentielt, at risikovurdering foretages løbende og 

revurderes, da virksomheder kan opleve op- og nedkonjunktur i regnskabsperioden, hvilket kan føre 

til risici, som revisor ikke får afdækket under revisionen.89 

Ifølge Ernst & Young bevæger det økonomiske marked og virksomheder generelt mod et mere 

ujævnt og hårdere klima, hvor relevansen som revisor er blevet vigtigere end nogensinde før. Dette 

kræver, at revisorerne leverer større indsigt og kvalitet i højere grad for regnskabsbrugerne90. Det 

betyder også, at revisorer bliver udfordret yderligere og skal opnå en mere dybdegående forståelse 

af virksomheden og dens omgivelser, herunder regnskabet, relevante kontroller, forretningsgange 

m.m. Dataanalyse kan sammen med mange andre nye teknologier afhjælpe revisor hertil.  

Professionel skepsis 

Revisionen har to centrale begreber, som revisor skal anvende under hele processen, professionel 

skepsis og dømmekraft. Den professionelle skepsis har en markant påvirkning på risikovurderingen, 

da begrebet indebærer et mindset, hvor der skal sættes spørgsmålstegn ved forhold, som indikerer 

forkerte informationer i regnskabet pga. fejl eller svig.91 Revisor får et nemt og sikkert overblik 

over hele populationen ved en dataanalytisk tilgang og kan på baggrund af dette anvende sin 

professionelle skepsis i større omfang. Det er med til at udfordre de regnskabsansvarlige med mere 

 
89 Rapport: Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future, s.105-106. 
90 Artikel: How big data and analytics are transforming the audit, s. 2. 
91 Artikel: Hvordan forbedres den professionelle skepsis? – arbejdsgruppe giver syv konkrete tiltag | FSR - 
danske revisorer. 
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målrettede og specifikke usædvanlige transaktioner, som analysen fremviser. Dette kræver dog, at 

revisor har evnen til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige fejlinformationer, da det kan være 

en konkret vurdering, og analysen ikke tager hensyn til dette. Revisor skal dermed være opmærksom 

på ikke at udføre for mange handlinger og miste fokus på de væsentligste områder. Revisor kan 

hermed udarbejde en skræddersyet revisionsplan, som kan afdække de identificerede risici, der er 

vurderet væsentlige under risikovurderingen.  

I praksis oplever revisor udfordringer med omfanget af yderligere handlinger på outliers, som en 

analyse vil kunne fremvise. Revisor opnår en større indsigt ved den dataanalytiske tilgang, hvilket 

kan være med til at give udfordringer for revisor, når de væsentligste outliers skal identificeres. Det 

vil sige, at revisor kan risikere at udvise professionel skepsis i større grad, hvilket kan medvirke til 

tilsidesættelse af det fastsatte væsentlighedsniveau. Revisor bør altid have væsentlighedsniveauet 

for øje, når der revideres. Det er dermed ikke alle outliers, som analysen viser, der er lige relevante 

at undersøge nærmere, hvis ikke de udgør en væsentlig fejl i regnskabet. En løsningsmulighed 

kunne være, at der i det dataanalysesoftware, som revisionshusene anvender kunne indarbejdes et 

væsentlighedsaspekt, hvilket kunne præcisere og afhjælpe revisor i langt større grad og mindske 

udfordringerne i relation til identifikationen af de væsentligste outliers. 

I det efterfølgende afsnit præsenteres eksplicit, hvordan dataanalyse har indvirkning på de 

forskellige risikovurderingshandlinger. 

Risikovurderingshandlinger 

Som nævnt i afsnit 2.2.1 skal revisor indledningsvist udøve risikovurderingshandlinger og opnå 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder de interne kontroller som vurderes 

relevante for revisionen. Ifølge ISA 315 skal risikovurderingshandlinger omfatte følgende 

handlinger: forespørgsel, analytiske handlinger, observation og inspektion. Analytiske handlinger 

vurderes som den mest anvendelige handling ved en dataanalytisk tilgang. Dataanalyse kan bidrage 

til de øvrige handlinger ved kombination af en analytisk handling, hvor revisor kan forespørge, 

observere og foretage inspektion målrettet og specifikt ud fra de outliers, som analysen har givet 

anledning til. 

Forespørgsel 

ISA 315 kræver, at revisor forespørger den daglige ledelse, øverste ledelse og andre på de 

forskellige niveauer, om disse har relevante informationer, som evt. kan føre til væsentlige 

fejlinformationer i regnskabet. Forespørgsel er en form for kommunikation kontra dataanalyse, som 
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kendetegnes ved en analyse på baggrund af en mængde data. Det vurderes derfor ikke, at 

dataanalyse eksplicit kan bidrage med revisionshandlingen forespørgsel. Det er derimod vurderet, 

at dataanalyse implicit kan bidrage til revisionshandlingen forespørgsel i kombination af analytiske 

handlinger, da det alt andet lige forventes, at analyserne vil give anledning til spørgsmål, som 

revisor kan anvende til mere specifikke og målrettede forespørgsler.92 

Inspektion 

Revisionshandlingen inspektion foretages ofte i forbindelse med observation ved gennemgang af 

virksomhedens forretningsgange og relevante interne kontroller, som udføres af andre i 

virksomheden, hvor revisor inspicerer transaktioner til underliggende dokumentation. Dataanalyse 

kan bidrage ved revisors udvælgelse af bestemte transaktioner til inspektion, hvorfor det vurderes, 

at dataanalyse bidrager implicit i lighed med forespørgsel. 

Observation 

Observation og inspektion understøtter ofte forespørgsel til virksomhedens ansatte. Revisor kan 

opnå forståelse af virksomhedens drift ved at observere dens forretninger, lokaliteter eller anlæg. 

Revisor kan anvende dataanalyse for de processer, som er automatiserede (systembaserede) ved at 

sammenholde data for en specifik periode og sikre sig, at det stemmer overens med selve processen. 

Analytiske handlinger 

Analytiske handlinger indebærer overordnet set en analyse af eksempelvis virksomhedens 

råbalance for en given periode, hvor revisor kan udvælge de vigtigste regnskabsposter, som 

indeholder væsentlige transaktioner. Dette kan bestemmes ved opstilling af en regnskabsanalyse, 

som viser poster med høj volume af transaktioner dvs. regnskabsposterne, som vurderes væsentlige 

på baggrund af beløbsstørrelsen. Analysen kan endvidere bestå af en generel analyse, hvor revisor 

retter fokus på transaktioner, som skiller sig fra mængden; bedre kendt som outliers, eller 

tekstbeskrivelser, som indeholder eksempelvis navne på ansatte eller den øverste ledelse. Denne 

tilgang giver en bedre beskrivelse af eventuelle identificerede risici og øger revisors kendskab til 

virksomheden og dens transaktioner, hvilket medfører en dybere indsigt i regnskabet.93 

Revisor kan som følge af analytiske handlinger anvende virksomhedens egne analyser af drift, 

nøgletal og begivenheder. I dag udarbejder mange virksomheder deres egne analyser til brug for 

månedsrapporteringer og regnskabsudarbejdelse, heriblandt større virksomheder, som aflægger 

 
92 Rapport: Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future, s. 112. 
93 Rapport: Data analytics, the future of audit, s. 5. 
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regnskab efter regnskabsklasse D, hvor præsentationen af nøgletal mv. er et krav, jf. 

Årsregnskabsloven. Ydermere udarbejdes analyser med fokus på at reducere risici, således at 

omfanget af revisors arbejde ligeledes reduceres.94  

Der er særlige forudsætninger for at anvende en dataanalytisk tilgang ved en analytisk 

revisionshandling, som omtales nærmere i afsnit 3.3. Dataanalyse har været anvendt i revisionen i 

flere årtier. Revisor har anvendt formler i Excel, f.eks. til at vise udviklingen på de forskellige 

regnskabsposter sammenholdt med tidligere år, således at revisor vil kunne indhente 

udviklingsforklaringer på regnskabsposter over en vis procentvis udvikling, som er fastsat efter 

revisors professionelle dømmekraft. Denne form for dataanalyse bliver særligt anvendt i forbindelse 

med revisors indledende regnskabsanalyse og anvendes fortsat i dag som en del af 

planlægningsfasen for at identificere de regnskabsposter, som har udviklet sig markant i forhold til 

sidste år.  

I det efterfølgende afsnit har forfatterne udarbejdet et eksempel på en indledende regnskabsanalyse. 

Dette eksempel er opstillet på baggrund af en fiktiv case. Virksomheden er navngivet 

“Frederiksberg Køleskab” og anvendes for alle de eksempler, som udarbejdes ved egen tilvirkning. 

 

Figur 11 - Indledende regnskabsanalyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 
94 Rapport: Data analytics for external auditors, s.3. 
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Den indledende regnskabsanalyse er udarbejdet i Excel og anses som værende et simpelt værktøj 

og bruges ofte til risikovurdering og bidrager til revisors indsigt i virksomheden. Dette er blot et 

eksempel på, hvordan en indledende regnskabsanalyse kan opstilles og kan i øvrigt udarbejdes på 

baggrund af forskellige variabler. Analysen kan suppleres med evt. eksterne data i form af 

benchmark, hvor revisor kan sammenholde udviklingen med lignende virksomhed. Endelig kan 

analysen afhjælpe revisor til at udføre detaljerede analyser på transaktioner i de regnskabsposter, 

hvor der er vurderet højere risiko for fejlinformationer, eksempelvis nettoomsætning og 

personaleomkostninger.95 

Som det fremgår i ovenstående regnskabsanalyse af resultatopgørelsen, er de fleste regnskabsposter 

steget i forhold til sidste år. Vareforbrug er steget i samme takt som omsætningen, hvilket vurderes 

som forventet. Nettoomsætningen er steget markant, og revisor kan på baggrund af dette foretage 

forespørgsler til udviklingen og dermed opnå bedre kendskab til virksomhedens transaktioner. 

Analysen giver anledning til flere risikovurderingshandlinger, som følge af udviklingen på de 

respektive poster. På baggrund af denne analyse vil revisor typisk i praksis udføre yderligere 

handlinger, eksempelvis risikorettede revisionshandlinger for at afdække revisionsmålene 

forekomst og periodisering for regnskabsposten nettoomsætning, da stigning giver anledning til 

eventuelle fiktive indtægter eller for tidlig indregning af omsætning. Resultaterne kan endvidere 

visualiseres i form af grafer eller figurer, som giver revisor et bedre samlet overblik over udvikling 

og sammenhæng, eksempelvis bør vareforbrug stige i samme takt som omsætningen. Visualisering 

kræver blot, at revisor er i stand til at sammensætte variablerne korrekt og derved øge kvaliteten til 

brug i revisionen.96  

Visualisering - Trend analyse 

Som nævnt i ovenstående afsnit kan revisor opnå bedre indsigt i virksomhedens nøgletal vha. 

visualisering. Herunder er det essentielt at bestemme arten og omfanget af visualisering for at opnå 

et retvisende billede af udviklingen ud fra forskellige parametre. Dette kan udføres i form af tabel- 

og punktdiagrammer eller trendlines mv. Som eksempel anvendes et søjlediagram med integreret 

kurve således, at det er muligt at kombinere datasæt.  

 
95 Rapport: Data analytics for external auditors, s. 5. 
96 Ibid. 
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Nedenstående graf viser årets omsætning baseret på månedsbasis, hvor det fremgår, at omsætningen 

er forholdsvis stabil. I juli falder omsætningen, hvilket formentlig skyldes sommerferieperiode, hvis 

det antages, at pågældende virksomhed har sæsonudsving. I praksis vil afvigelsen formentligt ikke 

vurderes væsentlig og en forespørgsel hos en økonomimedarbejder kan foretages, hvis revisor 

finder dette relevant for risikovurderingen.  

Kurven viser virksomhedens dækningsgrad i procent og den månedsvise afvigelse, hvilket typisk 

sammenholdes med den årlige DG i forhold til sidste år. Kurven giver revisor en dybere indsigt i 

forholdet mellem omsætningen og vareforbruget overordnet set. Revisor kan anvende disse former 

for grafer til hurtigt at identificere forhold, der sandsynligvis vil være betydningsfulde at undersøge 

nærmere. I øvrigt kan graferne ligeledes afhjælpe revisor til at konkludere, at regnskabsposten ikke 

indeholder yderligere bemærkninger, som revisor særligt skal undersøge.97 

Endvidere er det nævneværdigt, at grafen kan opstilles på under fem minutter og endda kortere tid 

af en erfaren revisor. Opstilling af grafen kræver download af programmet “Power BI”, som ikke 

kræver en form for licens eller anden opkrævning. Data kan indlæses i filtyper som Excel, CSV, 

indtastes manuelt eller indlæses i en række andre filtyper. 

 

Figur 12 - Visualisering af omsætning og dækningsgraden - Trend analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Power BI. 

 
97 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 7. 
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I de efterfølgende afsnit vil forfatterne komme nærmere ind på øvrige analyser, som giver revisor 

en bedre indsigt på transaktionsniveau, som kan afhjælpe revisor i udviklingen af disse 

regnskabsposter. 

 

Figur 13 - Transaktionsanalyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

Dataanalyse kan ofte anvendes til at hjælpe revisor med at identificere høj volume af kompleks data. 

Disse datasæt kan indeholde mange informationer, som kan kombineres på forskellig vis. Det er 

dog essentielt for udarbejdelsen at have formålet med grafen for øje, da for mange informationer 

kan medføre en kompleks graf, som kræver en forklaring for tredjemand, hvilket ikke anses som en 

effektiv graf. Revisor skal forholde sig til mængden af informationer som grafen skal bestå af, da 

både for lidt og omvendt for meget kan medføre ineffektivitet.98 Revisor bør specificere 

forespørgslen ved at oplyse, hvilke data der er nødvendige for analysen og på hvilket 

detaljeringsniveau. Det er en fordel for revisor at forstå det data, som analysen skal bestå af. Dette 

afhjælper revisor for at kunne reagere hurtigt på ufuldstændige data og forstå analyseresultaterne, 

hvilket øger kvaliteten af dokumentationen og den tidsmæssige besparelse. 

I ovenstående figur fremgår den fiktive virksomhed Frederiksberg Køleskabs omsætning og er et 

eksempel på en graf, som er overskuelig og viser tilstrækkelig information til bestemt formål. 

Grafen viser, at størstedelen af omsætningen består af et beløb svarende til 0 - 40.000 kr., hvilket 

anses som forventet. Revisor kan på baggrund af denne graf hurtigt konkludere, at transaktionerne 

er ensartede, hvilke taler for lavere risiko ved risikovurderingen. Analysen kan desuden særligt 

 
98 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 8. 
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bidrage til at identificere usædvanlige transaktioner og reagere på væsentlig fejlinformation i 

forbindelse med revisionsmålets forekomst. 

Salgspris kontra mængde 

Revisor har nu ved hjælp af data analytisk tilgang sikret, at omsætning ikke har haft en usædvanlig 

udvikling, og der er et vareforbrug forbundet med hvert salg. I dette afsnit tages der fortsat 

udgangspunkt i samme fiktive virksomheder. Analysen består af tre produktkategorier, dvs. tre 

varianter, hvor salgsprisen og mængden holdes op mod hinanden. Resultat af analysen bør ikke give 

såkaldte outliers, da disse indikerer for ekstraordinære rabatter. Formålet med denne analyse er at 

identificere transaktioner med høj risiko for væsentlige fejlinformationer, som revisor kan 

undersøge nærmere. Outliers anses ikke som værende fejl, men blot en risiko for transaktioner med 

fejlinformationer, da denne skiller sig ud fra mængden. Illustrationen kan opstilles på følgende 

måde:  

Figur 14 - Illustration af salgspris kontra mængde 

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

Illustrationen kræver blot et udtræk fra eksempelvis deres ERP-system, hvor antal, samlede 

fakturabeløb og produkttype fremgår. Punkt-diagrammet viser antal solgte køleskabe for A, B og C 

på den horisontale akse og det samlede fakturabeløb på den vertikale akse. Diagrammet bør have 

en lineær retning med mindre afvigelse, som kan bestå af mængde-, personalerabat mv. I dette 

tilfælde udgør diagrammet tre outliers, en for hver produktgruppe. Revisor bør igen på baggrund af 

sin professionelle dømmekraft vurdere, hvorvidt disse outliers bør undersøges nærmere ved 

inspektion eller forespørgsel.  
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Ovenstående eksempler er udarbejdet i Excel og Power BI, men der findes en lang række andre 

værktøjer, hvor grafer mv. kan opstilles. I praksis har virksomhederne enten egne værktøjer eller en 

særskilt afdeling, som kan udarbejde materialet på forhånd inden revisionen påbegyndes for dermed 

at opnå en tidsmæssig besparelse. 

Ernst & Young Helix 

Teknologisk fremskridt og nye softwareløsninger resulterer i nye værktøjer hos revisionshusene. 

Dette gælder særdeles for de større revisionsvirksomheder, som har ressourcer til at investere i egne 

værktøjer rettet mod deres behov og tilgang i revisionen. Ernst & Young har præsenteret deres 

værktøj inden for data analytics, som beskrives nærmere nedenfor.  

Helix er Ernst & Youngs eget værktøj, som er bygget til at imødekomme alle deres klienter på 

verdensplan og er et integreret element i deres revisionsopgaver. Formålet med værktøjet er at opnå 

bedre revisionskvalitet, dybere indsigt samt udøvelse af et højere niveau af professionel skepsis. 

Værktøjet kan bære stort set enhver mængde data og er tilgængeligt for alle teams over hele verden. 

Dette giver en fordel for revision af en koncern med udenlandske virksomheder, hvor 

komponentrevisor tidligere måtte koordinere med øvrige komponenter i forhold til deling af 

materialet.99 Øvrige større revisionshuse har lignende værktøjer med samme formål, og på baggrund 

af sidstnævnte tager analysen udelukkende udgangspunkt i Helix.  

 

Figur 15 - E&Y Helix Dashboard 

 
Kilde: EY Helix100 

 
99 Artikel: EY Helix. 
100 Ibid. 
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Helix består af et sæt af analyser, som revisor kan anvende i forbindelse med en analytisk tilgang. 

Værktøjet kan bidrage til forståelsen af virksomhedens forretningsgange og identificere risici, som 

har en betydning for regnskabet. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at anvende alle Helix’s 

analyser, men udvælge de relevante analyser for den pågældende revisionsklient. Som det fremgår 

i ovenstående dashboard under “Process analysis” består den første procesanalyse af grupper af 

transaktioner, hvor revisor kan udvælge disse, som vurderes væsentlige for regnskabet. Ifølge E&Y 

kan Helix håndtere uendelige datamængder, hvilket vil være ressourcetungt at gennemgå manuelt. 

Værktøjet kræver blot et udtræk af virksomhedens ERP-system i form af eksempelvis en txt-fil.101  

Øvrige revisionshuse har lignende værktøjer, hvor forskellen udgør farvetema, programnavn og 

sammensætning af analyser. Det overordnede formål og analyser er efter samme principper i alle 

revisionshuse. Eksempelvis kan Helix i lighed med PwC’s værktøj “Halo” navigere i samme 

omfang med større datamængder. Endvidere har de nye værktøjer betydet, at revisorerne kan 

substituere substanshandlinger udført efter balancedagen til analytiske handlinger og formentligt 

indhente tilstrækkeligt revisionsbevis til at imødegå risiciene på baggrund af disse analyser.  

Den teknologiske udvikling har haft en stor betydning for muliggørelsen af den dataanalytiske 

tilgang i revisionen, da en af de største udfordringer har været integration mellem virksomhedens 

og revisors system.102 

Figur 16 - E&Y Helix - Trade Receivables Analyzer 

 
Kilde: EY Helix103 

 
101 Artikel: Leading-edge digital technology powering the EY audit. 
102 Rapport: Data analytics for external auditors, s. 7 
103 Artikel: EY Helix.  
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Helix består af adskillige analyseværktøjer, hvor analysen af tilgodehavende fra salg blot udgør et 

af disse. Analysen afhjælper revisor med at opnå et bedre overblik vha. visualisering, hvor revisor 

hurtigt kan opnå kendskab til regnskabspostens udvikling over de seneste to år. Tidligere har 

revisorerne selv udarbejdet udviklingen i Excel og haft flere filer åbne såsom aldersfordelt 

debitorliste og en afstemning af debitorer samt filen, hvor revisionen dokumenteres. Til venstre 

øverst fremgår en analyse af forfaldent tilgodehavende, som revisor kan sammenholde med 

virksomhedens hensættelse til tab på debitorer, hvis det antages, at virksomheden fastsætter 

hensættelsen på baggrund af overforfaldne debitorer. Revisor kan endvidere foretage specifikke og 

målrettede forespørgsler til debitorbogholderen ved at klikke på grafen og få en specifikation af 

forfaldne debitorer på transaktionsniveau og gennemgå disse i fællesskab med bogholderen eller 

den ansvarlige.  

 

Endvidere kan revisor supplere med analysen af udviklingen på tilgodehavende fra salg, som ud fra 

denne graf viser en gennemsnitlig afvigelse på ca. 15 % kvartalsvist, hvilket kan sammenholdes 

med omsætningens udvikling. Eksempelvis hvis grafen pr. balancedagen var steget væsentligt, ville 

revisor undersøge nærmere i forbindelse med revisionsmålets tilstedeværelse og periodisering for 

regnskabsposten nettoomsætning. I øvrigt er det muligt at se på transaktionstyper jævnfør højre 

øverste graf, hvor fakturaer som forventet udgør over 90 % af alle posteringer. Kurven nederst til 

venstre viser afhængigheden af kunderne opdelt efter størrelse, hvilket tilsyneladende viser, at 

virksomheden har enkelte debitorer, som står for størstedelen af omsætningen, hvorfor 

afhængigheden er vurderet høj.  

 

Endelig en revisionshandling, som ofte udføres i praksis, er den historiske udvikling på de største 

debitorer, hvor der ligeledes fremgår intercompany selskaber, som bør differentieres fra 

populationen, da disse i regnskabet er mellemværende med associerede eller tilknyttede 

virksomheder.   

3.1.2 Test af kontroller 

Dette afsnit omhandler brug af dataanalyse ved revision af interne kontroller. De interne kontroller 

har en stor effekt på arten, omfanget og den tidsmæssige placering af revisionshandlingerne, som 

udføres under revisionen. 
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Revisor skal under risikovurderingen udvælge relevante kontroller for revisionen og teste design, 

implementeringen og effektiviteten af disse. Formålet med test af kontroller er at sikre kontrollens 

evne til at opdage eller forebygge væsentlige fejlinformationer på revisionsmålsniveau. Revisor skal 

herefter beskrive kontrollen, forstå denne og vurdere den associerede risiko i forbindelse med 

kontrollen. Endelig kan revisor bestemme stikprøvestørrelsen på baggrund af risikoen og den 

frekvens, kontrollen udføres med.104 Stikprøvestørrelsen bestemmes ud fra revisors professionelle 

dømmekraft og ikke i henhold til ISA’erne, da de ikke definerer området.  

Dataanalyse er uanvendeligt ved manuelle kontroller uden om virksomhedens ERP-system, da 

tilstedeværelsen af datagrundlaget ikke er tilgængelig. Test af manuelle begrænsninger må baseres 

på en manuel tilgang, hvorfor afhandlingen ikke undersøger dette område nærmere.  

Dataanalysens påvirkning 

Dataanalytisk tilgang for test af interne kontroller kræver en bedre forståelse af kontrolmiljøet, 

hvilket ikke er nødvendigt ved stikprøvegennemgang, hvor revisor eksempelvis udvælger 10 

tilfældige stikprøver. Dataanalyse har dermed ændret fokusset på evaluering af både risikovurdering 

og kontrolmiljøet på interne kontroller. Eksempelvis ved disaggregering af en population, hvor det 

tidligere var vigtigt at opnå forståelse af kontrolmiljøet for hver af disse populationer. Revisor kan 

i dag anvende en dataanalytisk tilgang og teste hele populationen med samme karakteristika og 

dermed fokusere udelukkende på kontrolmiljøet for én population. Endvidere kan det diskuteres, 

hvorfor kontroller bør testes, hvis revisor kan imødegå risikoen ved at teste hele populationen, 

hvilket forfatterne stiller sig kritisk over for i diskussionen jf. afsnit 4. 

Nedenfor fremgår fire tilfælde, hvor revisor bør opnå kendskab til de relevante kontroller inden for 

de respektive områder105: 

● Forståelse af systemet som genererer det data, som analysen består af, således at det er 

muligt at designe relevante kontroller. 

● Tre-vejs match for omsætningen kræver kendskab til ISA-kravene, relevante systemer og 

kontrolmiljøet. 

● Forebyggende kontroller, som finder fejlene før bogføring, er ofte vigtigere frem for 

opdagende kontroller, som opfanger fejlene efter bogføring. De forebyggende kontroller 

bør revisor ikke se bort fra under revisionen. 

 
104 Vejledning: Audit Sampling Considerations of Circular A-133 Compliance Audit, s.8. 
105 Rapport: Data analytics for external auditors, s.18 
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● Ledelseskontroller over fuldstændigheden bør ofte testes, selvom data er i en analytisk 

kontekst.  

I forbindelse med ovenstående er det vigtigt for revisor inden udførsel at fastlægge, hvilke 

kontroller, som er relevante for en given situation. Eksempelvis ved gennemgang af tre-vejs match, 

hvor revisor tester sammenhængene mellem salgsfaktura, indkøbsordre/fragtbrev og evt. 

bankindbetaling, er det særligt vigtigt, at revisor opnår kendskab til de respektive kontroller, som 

tester sammenhængen. I forhold til test af disse kontroller er det ikke altid nødvendigt at teste 

samtlige kontroller, forudsat at fuldstændigheden af disse kontroller er sikret.106 

 

Test af manuelle kontroller inden for ERP-systemet 

Revisor kan vælge at basere test af kontroller ved en dataanalytisk tilgang og opnå revisionsbevis 

for alle kontroller inden for samme forretningsgang. Den traditionelle manuelle metode er baseret 

på stikprøver for hvert enkelt kontrolelement, som forretningsgangen består af. I nedenstående 

fiktive eksempel anvendes fortsat Frederiksberg Køleskab A/S, herunder deres forretningsgang 

inden salg.  

 

Frederiksberg Køleskab A/S sælger køleskabe til private kunder og har en salgsafdeling, som består 

af en sælger og salgschef. Sælgeren modtager alle ordrer og indtaster ordre manuelt i ERP-systemet, 

som salgschefen kontrollerer herefter for korrekt input. Salgschefen registrerer i systemet, at ordren 

er kontrolleret og godkendt, således at sælger får besked om dette. Sælger kan herefter udstede en 

faktura, som sendes til kunden. I mellemtiden får varelageret besked om pakkeordren, og 

lagerafdelingen følger resten af processen. Nedenfor er salgsprocessen illustreret i form af 

flowcharts. 

 

  

 
106 Rapport: Data analytics for external auditors, s. 20 
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Figur 17 - Flowchart af salgsproces 

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, består processen af to kontroller, hhv. godkendelse af 

ordre samt godkendelse af faktura til bogføring. Virksomheden har to separate systemer, hvor det 

er muligt at overføre transaktioner fra salgssystem til bogføringssystem.  

 

1. Kontrol 

Sælger indtaster kundenavn, varenumre, beløb mv., som salgschefen kontrollerer for 

korrekt indtastning, således at beløb mv. er indtastet korrekt. Salgssystemet registrerer 

salgschefens initialer efter godkendelse. Revisor kan indhente et udtræk af salgssystemet og 

analysere, om alle ordrer er godkendt. Ved den manuelle tilgang vil revisor udvælge et vis 

antal stikprøver ud fra professionel dømmekraft og udelukkende påse godkendelse af disse. 

Dataanalyse kan afhjælpe revisor ved at sikre godkendelse af alle ordrer. 
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2. Kontrol 

Økonomimedarbejder får tilsendt en fil fra salgssystemet, som udgør dagens udstedte 

faktura og sammenholder disse med godkendte ordrer. Pågældende medarbejders initialer 

registreres ved godkendelse. Revisor kan på samme vis indhente udtræk og analysere, 

hvilke af disse posteringer er godkendt. Dette øger kvaliteten af revisionsbeviset samt 

effektiviserer revisionen i og med analysen tidsmæssigt ikke er lige så krævende som en 

evt. bilagsgennemgang.  

 

Udfordringen med manuelle kontroller er risikoen for menneskelige fejl, som kan føre til en 

besvigelse. Denne risiko kan revisor afdække ved at supplere med en yderligere handling. Revisor 

kan vha. ERP-systemet indhente et udtræk af virksomhedens “Event Log”, der fortæller, hvilken 

person, som har registreret eller ændret den pågældende transaktion. Eksempelvis i form af dato og 

initialer, hvor revisor vha. en dataanalytisk tilgang kan se alle dem, som skiller sig ud fra mængden. 

Hvis revisor har fået af vide, at salgschefen godkender alle salg, og virksomhedens direktør har 

godkendt et salg søndag aften, kan revisor undersøge disse transaktioner nærmere.107 

 

Test af automatiske kontroller inden for ERP-systemet 

Virksomheder med flere ressourcer og større kapacitet får ofte implementeret automatiske interne 

kontroller for at lempe behovet for fysisk arbejdskraft og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

Komplicerede kontroller fungerer bedst automatisk, eksempelvis en automatisk 

godkendelseskontrol, hvor 2. godkender automatisk udvælges på baggrund af software. Dette 

eksempel vil typisk ske uden for ERP-systemet, men bør kunne integreres i systemet. En anden 

fuldautomatiseret kontrol, som anvendes i eksemplet nedenfor, er et to-vejs match. Denne kontrol 

sammenholder den registrerede salgstransaktion med tilhørende træk i varelageret og kan udvide 

denne ved at matche til betaling ved udførsel. Dette kræver blot, at revisor foretager revisionen 

svarende til en periode efter virksomhedens betalingsbetingelser, som analysen beskriver nærmere 

i under “Detailtest” jf. afsnit 3.1.3.  

Vælger revisor at basere revisionen på disse automatiserede kontroller, forudsætter det, at revisor 

har opnået overbevisning om, at de generelle IT-kontroller fungerer effektivt.108 

 

 
107 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 59. 
108 Bog: Revision i praksis: Planlægning, Udførelse, Konklusion, s. 423 
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Figur 18 - Illustration af to-vejs match 

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

 

Kontrollen består af tre faser, hvor den første fase udgør en input/ordre. Kunden foretager bestilling 

af eksempelvis et køleskab, og salgsmodulet får en registrering, som herved bliver grundlag for den 

efterfølgende faktura, som kunden modtager. Anden fase er registreringen i varelageret, hvor der 

formentligt sker en afgang på køleskabet. Endelig sidste fase som udgør selve indregning af salget. 

Samtlige registreringer indgår i ERP-systemet, og den automatiske kontrol kan sammenholde 

salgsordren og lagerafgang af de pågældende varer, hvor hhv. vare-, ordre- og kundenummer 

fremgår. I de fleste tilfælde sammenholdes beløb ikke, da lagerværdien og salgsværdien ofte ikke 

udgør samme beløb, fordi varelageret indregnes til kostpris og ikke til salgsprisen.  

 

Revisor kan på baggrund af ovenstående kontrol få et udtræk fra virksomhedens ERP-system og 

sikre, at kontrollen har fungeret under hele regnskabsperioden. Dette kræver blot en dataanalytisk 

tilgang i udtrækket jf. den grafiske illustration, hvor alle matchede og ikke-matchede transaktioner 

fremgår, således at revisor kan udvælge disse til forespørgsel eller stikprøve. Ydermere vil analysen 

bidrage til revisors forståelse af virksomhedens interne kontrol og relaterede transaktions flows. 

Eksempelvis hvorledes ledelsen eller andre ansatte behandler ikke-matchede transaktioner, da disse 
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kan øge risikoen for fejlinformationer.109 Automatiske IT-baserede kontroller udgør et stærkere 

revisionsbevis og testes hurtigere rent tidsmæssigt, fordi forarbejdet allerede er foretaget af 

systemet. Automatiske kontroller kan hjælpe med at eliminere risikoen for besvigelser, da de er 

mere pålidelige og ikke underlagt menneskelige fejl eller misforståelser.110 

 

Virksomheder af mindre størrelse har ofte ikke ressourcer til at implementere interne kontroller, og 

revisor kan dermed ikke basere sin revision på kontroller. En dataanalytisk tilgang ved test af 

kontroller vil dermed ikke være anvendelig for mindre virksomheder uden implementerede 

kontroller. Det er en forudsætning, at kontroller bør være implementeret, før denne tilgang kan 

anvendes.  

3.1.3 Detailtest 

I dette afsnit omtales, hvordan dataanalyse kan bidrage til detailtest under revisionsprocessen og 

hertil særligt til udvælgelse af stikprøver. I forhold til den tidsmæssige placering udføres 

substanshandlinger typisk i forbindelse med regnskabsaflæggelse, dvs. efter balancedag, men kan 

også foretages under den løbende revision under forudsætning af, at den resterende periode ligeledes 

testes efterfølgende.111 

 

Som nævnt i afsnit 2.2.5.2 skal revisor fastlægge en metode til udvælgelse af stikprøver for at kunne 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Revisor kan anvende tre forskellige metoder, hvor 

revisor skal vægte for både effektivitet og den økonomiske hensigt. Ifølge studier er det som 

udgangspunkt mest hensigtsmæssigt at undersøge hele populationen af en regnskabspost vha. 

dataanalyse, men der kan forekomme situationer, hvor enkelte dele af populationer ikke medtages. 

Udgør populationen ensartede transaktioner, som indgår i et automatisk informationssystem, hvor 

der kan foretages et udtræk, gøres undersøgelsen 100% omkostningseffektiv.112 

 

Anvendelsen af dataanalyse ved detailtest 

Revisor bør være særlig opmærksom på, om resultaterne af analysen giver anledning til yderligere 

bemærkninger og skal eksempelvis ved outliers udføre yderligere handlinger i form af inspektion 

eller forespørgsel. Resultat skal evalueres og dokumenteres, således at det fremgår, hvorvidt 

 
109 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 58. 
110 Artikel: Making the Business Case for Automated Controls, s. 1.  
111 RevisionsMemo – Substanshandlinger. Karnov. 
112 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 99. 
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formålet og de specifikke mål er opnået. En passende planlægning af dataanalyse vil formentlig 

identificere en mindre gruppe mulige fejlinformationer. Dataanalyse anvendes bedst ved en god 

planlægning, hvor revisor har ajourført sin indsigt i virksomhedens respektive forretningsgange, da 

analyserne som regel ikke kan stå alene. Eksempelvis hvis revisor indhenter kontoudtog fra banken, 

hvor dato, beløb og tekst mv. fremgår, men virksomheden i det nye år har valgt at udstede fakturaer 

med et girokort, kan analysen give resultater med få match mellem faktura og bankindbetaling. 

Analysen kan stadig anvendes, men vil anses som ineffektiv. Revisor bør derfor altid være ajourført 

i virksomhedens forretningsgange og udarbejde en god planlægning for at opnå det bedste 

resultat.113 

  

Dataanalyse identificerer mulige fejlinformationer, og det kan ofte være svært at konstatere 

fejlinformationer på baggrund af dataanalyse, hvorfor disse outliers kræver yderligere undersøgelse. 

Revisor bør herefter identificere særlige karakteristika, som er fælles for grupper af mulige 

fejlinformationer med fokus på størrelse, art og omstændigheder i forekomsten, hvilket vil give et 

skærpet undersøgelsesområde for revisor og en effektiv revision. Dataanalyse kan derfor ikke 

tilsidesætte revisors professionelle dømmekraft fuldstændigt. Endelig skal revisor overholde den 

relevante dokumentation, som omtales nærmere i ISA 330 for detailtest.114  

 

Matching af faktura og bankindbetaling 

Som nævnt i afsnit 2.2.7 skal revisor have en forhåndsantagelse om, at der er besvigelsesrisici 

forbundet med indregning af indtægter, medmindre der kan argumenteres for andet. 

Nettoomsætning er ofte en risikofyldt regnskabspost og kan kræve et stærkt revisionsbevis i form 

af ekstern bekræftelse, hvilket bankindbetalinger anses som. I det følgende afsnit beskrives og 

illustreres, hvorledes revisor vha. dataanalyse kan matche faktura og bankindbetalinger og dermed 

opnå revisionsmålet, som er forekomsten og nøjagtigheden af virksomhedens indtægter. 

 

I dette eksempel anvendes fortsat den fiktive virksomhed Frederiksberg Køleskab A/S, som er en 

mellemstor virksomhed. Risikoovergangen sker ved levering og indregnes herefter. Virksomheden 

udsteder faktura med særskilte girokort ud fra fakturanummer, således at indbetalinger nemt kan 

spores. Dette afhjælper debitorbogholderen med afstemninger og udligninger, således at 

rykkerproceduren fungerer effektivt. Det er en forudsætning, at indbetalinger enten indeholder tekst 

 
113 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 103. 
114 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 104. 
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eller tal, som kan sammenholdes med salgstransaktionen. Mindre virksomheder har ikke ressourcer 

til at implementere disse procedurer og har ofte få debitorer, som indbetaler et vis beløb og kontakter 

via mail eller telefonisk for at specificere indbetalingen. Denne form for dataanalyse kan ikke 

anvendes for sidstnævnte virksomheder. Analysen kan endvidere ligeledes bidrage til test af 

tilstedeværelsen og nøjagtigheden på tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, hvis revisor 

indhenter udtræk fra banken og debitorliste på fakturaniveau. I øvrigt kan denne dataanalyse også 

anvendes under risikovurderingen.115   

 

Data input til analysen kan se således ud: 

Tabel 18 - Data input til “Matching af faktura og bankindbetaling” 

 
Kilde: Egen tilvirkning, inspireret fra “Guide to Audit Data Analytics” s. 108. 

 

Udtrækket viser bogføringen i venstre side og udtræk fra banken i højre side. De fleste kolonner er 

identiske, hvilket også bør være tilfældet, men som det fremgår under kolonne “difference”, kan 

nogle debitorer have tendens til at overføre et lige afrundet beløb i stedet for det eksakte. Det har i 

dette tilfælde ingen betydningen for matching, da den sammenligner på baggrund af 

girokortnummeret og ikke det fulde beløb. For selve dokumentationen er denne tabel ikke det bedste 

eksempel, og det kan være svært at visualisere resultatet, da nogle virksomheder har over 2 mio. 

transaktioner i løbet af året. Hertil er det vigtigt for revisor at kvalitetssikre det modtagende udtræk 

fra klienten i en såkaldt “Information Produced by Entity” test, hvor revisor sikrer fuldstændigheden 

og nøjagtigheden inden påbegyndelsen af analysen. 

 

  

 
115 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 106. 
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Figur 19 - Visualisering af matching mellem salgsfaktura og bankindbetaling  

 
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

 

Som det fremgår af ovenstående cirkeldiagram, er 94 % matchet, som revisor har sikret forekomsten 

og nøjagtigheden af. Samme eksempel kan anvendes for regnskabsposten tilgodehavende fra salg, 

hvor revisor blot kan erstatte udtræk fra salgsmodulet til debitormodulet og sammenholde med 

bankindbetalinger. Revisor skal være opmærksom på den tidsmæssige placering, da det er mest 

effektivt i perioden efter betalingsbetingelserne, som i dette tilfælde er 14 dage efter balancedag. 

Ikke-matchede transaktioner kan herefter enten undersøges nærmere ved inspektion eller 

forespørgsel, hvis revisor vurderer dette nødvendigt.116    

 

Eksempel 2 - Tre-vejs match 

I første eksempel kræver det, at virksomheden modtager indbetalinger med referencer til enten 

fakturanummer eller andre registreringer i EDB-udtrækket som kan sammenholdes, hvilket kan 

være udfordrende for mange virksomheder. I det følgende eksempel analyseres, hvorledes 

dataanalyse kan anvendes uden eksterne data, som flere virksomheder i forvejen anvender i 

forbindelse med deres forretningsgange af nettoomsætningen. 

 

Denne såkaldte tre-vejs match kræver følgende data fra virksomhedens EDB-system: 

● Salgsfaktura 

● Fragtbrev/ordrebekræftelse 

● Godkendt prisliste 

 
116 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s.112. 
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Revisor kan vha. en dataanalytisk tilgang sammenholde disse tre dokumenter og sikre 

fuldstændigheden, nøjagtigheden og forekomsten for hele eller dele af populationen, hvor denne 

form for data er tilgængelig.   

 

Revisionshandlingen udføres i praksis uden brug af dataanalyse, men blot for enkelte stikprøver, 

som udvælges på baggrund af en stikprøvetabel eller andre værktøjer de enkelte revisionshuse har 

udarbejdet. Analysen bidrager med stærkere revisionsbevis ved test af større dele af populationen 

frem for enkelte stikprøver. Fragtbrev eller ordrebekræftelse anses som en ekstern bekræftelse/data, 

som udgør et af de stærkeste revisionsbeviser, dvs. ved test af alle transaktioner kan revisor opnå et 

mere egnet revisionsbevis for revisionsmålets forekomst af salgstransaktioner.117 

 

Figur 20 - Tre-vejs match af salgsmængde 

 
Kilde: Egen tilvirkning, inspireret fra “Guide to Audit Data Analytics” s. 116. 

 

Revisor kan sammenholde kvantiteten af solgte varer per faktura, fragtbrev og interne salgsordrer. 

Dette giver overbevisning om forekomsten af salget. Resultatet kan illustreres grafisk, som i 

ovenstående eksempel eller ved avancerede systemer, der kan disaggregere de matchede og ikke-

matchede, således at revisor kan udføre yderligere handlinger på ikke-matchede i form af 

forespørgsel eller inspektion. Revisor kan endvidere ved disaggregering udregne antal stikprøver 

på baggrund af den nuværende formindskede population og risikovurderingen. Revisor kan dermed 

udvælge færre og mere målrettede stikprøver, hvilket øger både revisionsbeviset og effektiviteten. 

 
117 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 113.  
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Figur 21 - Tre-vejs match af salgspris 

 
Kilde: Egen tilvirkning, inspireret fra “Guide to Audit Data Analytics” s. 117. 

  

I ovenstående eksempel sammenholder revisor den registrerede salgspris på hhv. faktura, købsordre 

og godkendt prisliste. Denne metode er effektiv for virksomheder, som ikke har provisionslønnede 

sælgere, der kan give rabatter til kunder. Metoden er effektiv for virksomheder, som har en godkendt 

prisliste, som ikke må afviges. I dette tilfælde afviger prisen enkelte gange, hvilket formentligt 

skyldes rabatter, som den ansvarlige leder har godkendt. Revisor kan igen disaggregere 

populationen og undersøge afvigelserne yderligere. Resultat kan ligeledes illustreres vha. et 

cirkeldiagram, som viser antal matchet og ikke-matchet. Dette giver revisor et bedre overblik ved 

dataudtræk, som indeholder mange transaktioner.118 

3.1.4 Substansanalytisk revision 

Substansanalytisk revision omfatter som nævnt tidligere i afsnit 2.2.5.2 en vurdering af finansielle 

oplysninger gennem analyse af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-

finansielle oplysninger. Revisors substanshandlinger på revisionsmålsniveau kan bestå i detailtest, 

substansanalytiske handlinger eller en kombination heraf.119 Substansanalytiske handlinger kan 

oftest ikke stå alene og kombineres i praksis med andre substanshandlinger for at opnå større 

revisionsoverbevisning. Scanning er en analytisk procedure, som anvendes særligt i forbindelse 

med substansanalytiske handlinger. Ved professionel dømmekraft gennemgår revisor 

 
118 Bog: Guide to Audit Data Analytics, s. 114. 
119 ISA 520, A4. 
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regnskabsdata for at identificere både væsentlige og usædvanlige afvigelser120. Dataanalytiske 

teknikker kan i kombination med scanning være med til at give revisor forslag til hypoteser omkring 

sammenhænge mellem forskellige datavariabler. Regressions- eller visualiseringssoftware kan 

være med til at illustrere sammenhængen mellem forskellige datavariabler.  

 

Nedenstående illustration er et eksempel på en korrelationsanalyse, der vil kunne udarbejdes ved 

brug af diverse dataanalytiske værktøjer og visualiseringssoftware som f.eks. Excel i nedenstående 

eksempel. Korrelationsanalysen er et fiktivt eksempel på en situation, hvor der er stærk korrelation 

mellem to variabler. En lignende korrelationsanalyse vil i praksis kunne afhjælpe revisor med at 

opstille relevante hypoteser til videre brug i andre revisionssammenhænge. Korrelationen (r) er et 

udtryk for, hvor stærk en sammenhæng der er mellem mindst to variabler. 

Determinationskoefficienten ligger altid imellem intervallet 1 og -1. Styrken af sammenhængen 

forøges i takt med, at determinationskoefficienten bevæger sig væk fra 0 mod enten 1 eller -1. En 

værdi på 1 eller tæt på 1 indikerer en perfekt positiv korrelation, hvilket betyder, at en positiv 

forøgelse af værdien i den ene variabel korreleres i den anden variabel. En værdi på -1 viser 

modsatrettet samme effekt bare med negativ korrelation121.  

 

Figur 22 - Eksempel på korrelationsanalyse mellem salg og gns. antal fuldtidsansatte 

  
Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet i Excel. 

 

 
120 Rapport: Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future, s. 109 
121 Bog: Data Analytics for Internal Auditors, s. 88-90. 
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Ovenstående illustration tager udgangspunkt i samme fiktive eksempel som tidligere: Frederiksberg 

Køleskab A/S. Frederiksberg Køleskab A/S har historisk set haft et stabilt salg i indeværende år. 

Normalt ændrer salget sig ikke voldsomt meget i de enkelte butikker, medmindre et nyt og populært 

produkt kommer på salgshylden. I år 2018 har virksomheden introduceret et nyt højteknologisk 

køleskab med produktnavnet LEK. Det har vist sig, at LEK påvirker salget positivt. Figuren er et 

scatter-plot af salget pr. butik (vertikale akse) målt op imod antallet af gennemsnitlige 

fuldtidsansatte (horisontale akse) i de enkelte butikker. Data er delt op i to serier afhængigt af om 

butikken sælger LEK eller ej. På denne måde fås en tydelig indikation af, at der er en stærk 

korrelation mellem salget i indeværende år i den enkelte butik og det gennemsnitlige antal 

fuldtidsansatte. Der er for de to serier en korrelation på henholdsvis 0,90 og 0,85. Ydermere giver 

grafen et klart indtryk af, at butikker, der sælger LEK, har markant større salg, end dem der ikke 

sælger LEK.  

 

Resultaterne og indsigten som revisoren for Frederiksberg Køleskab A/S ville kunne drage af denne 

form for dataanalyse afhænger af revisionsklientens karakteristika i sammenhæng med revisors 

forventninger. Visualiseringerne er med til at hjælpe revisor med at opdage mønstre, særlige forhold 

og muligvis også uventede resultater. Det vil ofte ikke give samme dybde for revisor i forhold til, 

hvis man f.eks. kun så data i en tabel. Ved at data er plottet og illustreret i grafer, er det med til at 

danne indtryk og se eventuelle afvigelser, som man nødvendigvis ikke ville bemærke i ren rådata. 

Baseret på revisors anden viden om klienten og den professionelle dømmekraft er det op til 

revisoren at beslutte, hvad der er vigtigt at have for øje, og hvad der kræver yderligere 

revisionsfokus.  

3.1.5 Overblik over anvendelsen af dataanalyse 

Forståelsen af revisionsteorien og dataanalysens muligheder i forbindelse med risikovurdering i 

planlægningsfasen og revisors handlinger som reaktion på de vurderede risici ved udførsel, hvilket 

vil sige test af kontroller, detailtest og substansanalytisk revision danner grundlaget for 

nedenstående illustration. 
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Figur 23 - Matrix over dataanalysens anvendelse 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

For risikovurdering vurderes det, at dataanalyse vil kunne bidrage direkte til revisionshandlingen; 

analytiske handlinger. Indirekte vil dataanalyse kunne bidrage til hhv. forespørgsel, observation og 

inspektion som er de primære revisionshandlinger der knytter sig til risikovurderingen i forbindelse 

med planlægningsfasen. F.eks. kan dataanalyse medvirke til, at ens forespørgsler bliver mere 

specifikke og målrettede mod risici. Det bidrager dermed ikke direkte som ved de analytiske 

handlinger, men derimod indirekte. Efterregning og genudførsel er normalt ikke 

revisionshandlinger, der knytter sig til risikovurderingen i forbindelse med planlægningsfasen, 

hvorfor disse vurderes irrelevante. 

Ved test af kontroller vurderes det, at dataanalyse direkte vil kunne anvendes ved inspektion. Det 

kan bidrage til inspektion af f.eks. data i tilfælde af, at den tilhørende dokumentation foreligger i 

elektronisk format. Dermed vil det være muligt ved hjælp af dataanalytiske- og tekst genkendelige 

værktøjer at kunne identificere mønstre i data. Dataanalyse kan indirekte bidrage til 

revisionshandlingerne; forespørgsel, observation og genudførsel, da det på samme måde som 

tidligere kan være med til, at f.eks. ens forespørgsler bliver mere specifikke og målrettede. 

Analytiske handlinger, efterregning og ekstern bekræftelse er ikke revisionshandlinger som er 

relevante i forbindelse med test af kontroller, hvorfor disse vurderes irrelevante. 

For detailtest og substansanalytisk revision vurderes det, at dataanalyse vil kunne bidrage på en 

eller anden vis i forbindelse med samtlige revisionshandlinger enten direkte eller indirekte. Fælles 

gælder der, at dataanalyse finder indirekte anvendelse på forespørgsel, observation, genudførsel og 

ekstern bekræftelse. Direkte vurderes det, at dataanalyse kan anvendes ved revisionshandlingerne 

analytiske handlinger og inspektion. Hertil skal det tilføjes, at efterregning også påvirker detailtest 

direkte, da det bl.a. er muligt at kunne efterregne samtlige data ved hjælp af dataanalyse, hvormed 

revisor kan sikre fuldstændigheden og nøjagtigheden af grundlaget for revisionsbeviset. 
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3.2 Anvendelsen af dataanalyse i forbindelse med udvidet gennemgang 

I afsnit 2.3 beskrives og illustreres forskelle og ligheder mellem hhv. revision og udvidet 

gennemgang. I dette afsnit analyseres, hvorledes dataanalyse kan anvendes i forbindelse med en 

udvidet gennemgang. 

 

Revisorer har store muligheder for anvendelse af dataanalyse ved erklæringer med høj grad af 

sikkerhed, som f.eks. ved en revisionserklæring på et årsregnskab, hvilket analysen jf. afsnit 3.1 

også viser. Implementeringen af dataanalyse har gjort det lettere for revisorer på visse punkter at 

effektivisere mange arbejdsprocesser og øge kvaliteten af revisionsbeviset. Den næste milepæl er 

at implementere dataanalyse på mindre revisionsopgaver såsom ved en udvidet gennemgang, som 

mange ikke-revisionspligtige virksomheder beder revisor afgive en erklæring på. 

Som nævnt i afsnit 2.3 undersøges det, hvorledes dataanalyse kan bidrage til et bedre revisionsbevis 

og en mere effektiv proces ved en udvidet gennemgang. Der udføres ikke særskilte 

revisionshandlinger ved udvidet gennemgang, som ikke er omfattet af revisionserklæringen. 

Revisor skal drage en konklusion om årsregnskabet primært ved hjælp af revisionshandlingerne 

forespørgsel og analytiske handlinger. Det er vurderet i afsnit 3.1.1., at dataanalyse implicit kan 

bidrage til revisors forespørgsel i forlængelse af en analytisk handling. Det forventes, at analysen 

vil udpege ”unormale” transaktioner i virksomhedens transaktions flow, som revisor kan anvende 

til en mere specifik og målrettet forespørgsel. 

Risikovurdering 

Revisor skal under planlægningsfasen identificere væsentlige regnskabsposter eller 

transaktionskæder, som kan indeholde væsentlige fejlinformationer.  Revisor kan endvidere med 

fordel opdele virksomhedens regnskabsposter og transaktionskæder efter væsentlighed og 

kompleksitet, således at der kan planlægges omfanget af dokumentation for de respektive områder. 

Det er revisors individuelle vurdering, der afgør omfanget af revisionshandlinger og dokumentation 

på baggrund af en professionel dømmekraft, men ligesom ved revision bør revisor skalere sin 

indsats til formålet. Selvom de primære revisionshandlinger er forespørgsel og analytiske 

handlinger, kan der forekomme situationer, hvor disse handlinger ikke kan stå alene. Omvendt kan 

det ved uvæsentlige regnskabsposter være effektivt ikke at anvende disse revisionshandlinger. 

Likvide beholdninger kan eksempelvis afstemmes til en engagementsbekræftelse eller en 

bankafstemning. Det vil ligeledes ikke give mening at foretage analytiske handlinger på 
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egenkapitalen, da udviklingen ofte kan henføres til årets resultat, og primo værdien kan stemmes af 

til årsrapporten fra tidligere år. 

Det er ikke et krav for revisor at udføre inspektion af de identificerede fejl, da der ikke er krav 

omkring efterprøvelse af bogføringens fuldstændighed og nøjagtighed til underliggende 

dokumentation. Revisor kan dog for god ordens skyld påse bilag til underliggende dokumentation, 

hvis dette vurderes nødvendigt for konklusionen. I det følgende afsnit redegøres for enkelte 

revisionshandlinger, som revisor kan anvende i forbindelse med en udvidet gennemgang. 

Dataanalytiske handlinger 

Den indledende regnskabsanalyse, som fremgår detaljeret i afsnit 3.1.1 herunder figur 11, er et 

værktøj, som revisor ligeledes kan anvende ved en udvidet gennemgang for selve 

risikovurderingsfasen. Analysen kan bruges til risikovurderingen, udførsel og opnåelse af en dybere 

indsigt i virksomheden. Det essentielle ved analysen er ikke selve beregningerne og nøgletallene, 

men revisors forståelse og vurdering af dem. Det samme gør sig gældende for alle andre analyser 

revisor foretager under en udvidet gennemgang.  

Som nævnt i ovenstående afsnit skal revisor vurdere omfanget af revisionshandlinger, men kan med 

fordel bestemme arten af analysen for at sikre tilstrækkeligt revisionsbevis. Som eksempel oplistes 

en række analyser ud fra de vurderede risici for den respektive regnskabspost: 

● Kompleks analyse, som består af statistiske metoder. 

○ Dette kunne indebære, at revisor præsenterer virksomhedens data på baggrund af 

deskriptiv statistik, herunder tabeller og grafer. Som nævnt i afsnit 3.1.1 kan revisor 

ved anvendelse af analytiske handlinger visualisere virksomhedens regnskabstal og 

få et samlet overblik i forbindelse med risikovurderingen. Revisor kan anvende de 

samme metoder ved en udvidet gennemgang for komplekse regnskabsposter og 

opnå et stærkt revisionsbevis. Revisor kan ligeledes anvende regressions- og 

korrelationsanalyser i samme omfang som ved substansanalytiske 

revisionshandlinger. Der henvises til afsnit 3.1.4 for eksempler for den sidstnævnte 

metode. I modsætning til revision kan disse analyser oftest stå alene i 

revisionsdokumentationen, hvis revisor vurderer dette tilstrækkeligt ud fra sin 

professionelle dømmekraft. 

● Kontoskimming af simple regnskabsposter og transaktionskæder. 

○ Mindre virksomheder med få transaktioner på eksempelvis andre eksterne 

omkostninger kan kontoskimming i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, hvis 
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revisor nemt kan skimme dens transaktioner og vurdere, at disse omkostninger er 

gentagende fra år til år og kan relateres til virksomhedens aktiviteter. 

○ Selskaber med få investeringsejendomme, hvor indtægterne bør udgøre 12 måneder. 

Hvis dette ikke er tilfældet, kan revisor ved forespørgsel stille den 

regnskabsansvarlige et målrettet spørgsmål og formentlig opnå overbevisning. 

● Analyse af enkelte poster. 

○ Den indledende regnskabsanalyse kan give anledning til enkelte poster, som er 

udviklet usædvanligt, eksempelvis vareforbrug. Revisor kan hertil udføre flere data 

analytiske handlinger i form af DG-analyse og analysere denne og sammenholde 

med bestemte forventninger. 

● Plausible sammenhænge mellem finansielle oplysninger og ikke-finansielle oplysninger. 

○ Revisor kan analysere sammenhæng mellem finansielle oplysninger, omsætningen 

for IT-virksomhed og ikke-finansielle oplysninger, gennemsnitlige antal ansatte, da 

man kan forvente en plausibel stigning begge veje eller omvendt.  

○ Mindre produktionsvirksomheder med miljømæssige udfordringer der kan medføre 

erstatninger, derfor vil en indregning af hensatte forpligtelser forventes af revisor.122   

Revisor kan anvende disse eller mange andre lignende dataanalyser ved en udvidet gennemgang. I 

praksis har revisionshusene i forvejen oplistet en række handlinger ud fra de vurderede risici, som 

revisor kan til- og fravælge under planlægningen. Vurderer revisor ikke, at disse handlinger kan 

give et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, kan revisor anvende de samme analyser under 

revisionen, som er gennemgået i de foregående afsnit i forbindelse med dataanalyse ved revision 

(afsnit 3.1). 

Der kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at dataanalyse ikke kan bidrage til de fire 

obligatoriske handlinger som er oplistet i afsnit 2.3, da disse består af indhentelse af eksternt 

materiale og gennemgang af dette. 

3.3 Forudsætninger for at implementere dataanalytisk revision 

Helt generelt gælder det, at gode data er en forudsætning for gode analyser. I nærværende afsnit vil 

forfatterne undersøge, hvilke forudsætninger, der gør sig gældende for at kunne implementere en 

dataanalytisk revision.  

 
122 Artikel: Eftersyn af årsregnskabsloven: Nye muligheder i ikke-finansielle data. 
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3.3.1 Behovet for nye kompetencer i revisionsbranchen 

FSR - danske revisorers formand, Peter Gath har udtalt følgende under arrangementet, 

Revisordøgnet 2018: 

”Digitaliseringen betyder, at revisorerne skal have nye kompetencer i fremtiden. De skal for 

eksempel kunne analysere og bruge de enorme mængder data, som klienterne kommer med til at 

tilføre endnu mere værdi. Men det er også klart, at det stiller nye krav til os som revisorer. Det er 

eksempelvis krav om flere IT-kompetencer og større IT-forståelse”123. 

(Peter Gath, Formand for FSR - danske revisorer) 

Formanden fremhæver klart i sin udtalelse, at der særligt er behov for revisorer, der har kompetencer 

inden for IT og som forstår data. Disse kompetencer må klart være forudsætninger, der bør 

overvejes nu og i fremtiden. Jf. Bilag 3 har FSR i en rapport givet deres bud på nye typer 

kompetencer, som det forventes, at revisorer i fremtiden bør besidde for at kunne leve op til den 

digitale transformation. FSR påpeger, at det er umuligt for den enkelte revisor at besidde alle 

kompetencer. De store revisionshuse skal dog derimod besidde den samlede palette. Paletten består 

af bl.a. følgende kompetencer: 

● IT-kompetencer 

● Automatiseret revision & regnskab 

● Teknologi- & digitaliseringsforståelse 

Der er en klar enighed fra revisorernes synspunkt, om at der i fremtiden er behov for medarbejdere 

med nye kompetencer. Statsautoriseret revisor, Christian Lehmann Nielsen og daglig leder af Audit 

Innovation-teamet i Deloitte har deltaget i en undersøgelse foretaget af FSR i 2018, som omhandler 

fire revisorers synspunkt på hvilke udfordringer, der vil fylde mest om 5 år i revisionsbranchen. I 

relation hertil udtaler han følgende:  

“Vi har mange kompetente medarbejdere i dag inden for de traditionelle revisionsfaglige 

discipliner og vil selvfølgelig stadig have brug for dette i fremtiden.”, suppleret med følgende: “Vi 

skal onboarde en lang række nye talenter, som er gode til data, har analytiske kompetencer og er 

gode til at forstå, anvende og se potentialer i nye teknologier.”124 

Christian påpeger klart i sin udtalelse, at der er behov for talenter der har forståelse for data og som 

har evner til at kunne omdanne og analysere data til brugbar information.  

 
123 Artikel: Behov for nye revisorkompetencer | FSR - danske revisorer. 
124 Artikel: Hvor ligger udfordringerne om fem år? | FSR - danske revisorer  
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En anden statsautoriseret revisor, Anders Ingemann Hansen og partner i Christensen Kjærulff er 

meget enig med Christian omkring behovet for nye kompetencer i fremtiden, som har et digitalt 

mindset. Anders udtaler følgende: 

“Det kan godt være, at de (unge medarbejdere) ikke ved så meget om revision og regnskab endnu, 

men de er til gengæld ikke blege for at stille spørgsmålstegn ved vores processer, hvis de for dem 

virker tunge og ulogiske. 

Vores udfordring er os selv og de nuværende medarbejdere, der skal agere i en verden der bliver 

mere og mere digital, hvor vi er opvokset i en analog verden.”125. 

Begge udtalelser fra de to revisorer er meget enige omkring behovet for de nye kompetencer som 

IT-kompetencer, automatiseret revision & regnskab, teknologi- & digitaleringsforståelse mv. som 

FSR har illustreret jf. Bilag 3 i den tidligere nævnte rapport. 

 

I forlængelse af behovet for ovenstående kompetencer ses det i dag særligt blandt de store 

revisionshuse, at man har særlige afdelinger internt i revisionshusene der udelukkende fokuserer på 

optimering af revisionsprocesser, automatisering af revisionshandlinger mv. Revisionshusene satser 

dermed stort i at opbygge stærke IT-afdelinger, men også i at opnå hele paletten af kompetencer, 

der skal til for at lykkedes. Det kan også mærkes, at revisionshusene satser mere på den digitale 

transformation og uddanner dets medarbejdere i at være godt klædt på til at varetage revisorrollen 

på en mere digital og mere indsigtsfuld måde. 

3.3.2 Efterspørgsel og tilegnelse af data 

Der gælder nogle essentielle faktorer, der klart bør overvejes af revisorer, når man efterspørger og 

tilegner sig data.  

Formål - En essentiel faktor revisor klart skal overveje, når man efterspørger data, er at forstå 

formålet med det data revisor efterspørger. I tilfælde af at man ikke opnår en forståelse af formålet, 

kan det have konsekvenser i form af, at man først og fremmest ikke kan se, om man har modtaget 

det rigtige data. Mange revisorer kan have en mindre god vane med, at man blot får efterspurgt 

samme materiale og data som man tilegnede sig i forbindelse med sidste års revision. Derfor er det 

vigtigt, at man allerede i planlægningsfasen gør sig nogle klare overvejelser omkring, hvilke 

analyser, der skal foretages, så man samtidig også får efterspurgt data til det rette formål126.  

 
125 Ibid. 
126 Bog: Data Analytics for Accounting, s. 45 
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Specificer - Når revisor efterspørger data, kan det også være meget relevant at gøre sig nogle tanker, 

om hvilke oplysninger, der skal bruges og sågar også, hvilket detaljeringsniveau oplysningerne skal 

være på. Hvis man eksempelvis tager udgangspunkt i debitorerne og gerne vil undersøge, hvordan 

aldersfordelingen på debitorerne er, så kunne det være relevant at efterspørge specifikke data såsom: 

debitornummer, saldo på de enkelte debitorer, forfaldstidspunkt, kredittid, fakturadato, sidste 

betalingsdato mv. Man skal dermed overveje specifikt, hvilket data, der skal til for at svare på det 

spørgsmål, som stilles127. 

Efterspørgsel - Det er vigtigt at have følgende 3 faktorer for øje, når man efterspørger data:  

1) Timing: I relation til sin planlægning skal man i et tidligt stadie i revisionsprocessen 

overveje sit formål og specificere det data, der er nødvendig for at kunne lave en god 

analyse. Man skal derfor få efterspurgt den nødvendige data i god tid. Nogle datasæt kan 

være tungere end andre at generere og i tilfælde af, at det modtagne datasæt ikke 

imødekommer ens forventninger, kan det have sine ulemper. Det kan være tidskrævende 

både for de medarbejdere i virksomhederne, som skal forberede data, men samtidig også 

ineffektivt for revisor, da man vil skulle foretage et nyt integritetscheck af den nye data, 

som vil blive uddybet nærmere i det næste afsnit. 

2) Kommunikation: Det er vigtigt at underbygge sin efterspørgsel med kommunikation til den 

rette modtager. Det kan være, at modtageren ikke har samme forståelse af den efterspurgte 

data, som revisoren har. Et møde med klienten kan være med til at afhjælpe begge parter 

med eventuelle misforståelser. Derudover kan det også være relevant, at revisor 

kommunikerer på en simpel måde og giver klienten en forståelse af formålet med analysen 

og gennemgår detaljeringsniveauet af data.  

3) Datatransmission: Den sidste faktor man skal have for øje, når man efterspørger data, går 

på udvekslingen af data mellem revisor og revisionsklienten. Datatransmissionen skal 

foregå på en sikker og effektiv måde. I dag er der mange forskellige metoder, hvorpå 

revisorer og klienter kan udveksle data og andet revisionsmateriale med hinanden på en 

sikker og effektiv måde. Eksempelvis anvender Deloitte en online platform ved navn 

“Deloitte Connect”, som er to-vejskommunikation mellem revisor og klient, hvor data, 

revisionsmateriale og andre oplysninger kan udveksles på en sikker og effektiv måde128. 

Hver klient har sin egen unikke adgang til platformen, og en 3. part vil derfor ikke kunne få 

 
127 Bog: Data Analytics for Accounting, s. 45 
128 Artikel: Deloitte Connect 
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adgang til klienternes følsomme data, hvilket kunne være tilfældet, hvis datatransmissionen 

foregik via et USB eller over e-mail129.  

3.3.3 Dataintegritet 

Når revisor har efterspurgt data og tilegnet sig data, er næste trin at foretage et integritetscheck ved 

modtagelse af data. Hvorfor skal man foretage et integritetscheck, ville nogen spørge. Det sikrer 

først og fremmest, at data er nøjagtige og fuldstændige. Derudover sikrer revisor sig, at der reageres 

hurtigt, såfremt den modtagne data er forkert, unøjagtig eller ufuldstændig. Ydermere sparer 

revisorer tid, når de skal i gang med analysen, da de i et tidligt stadie opdager eventuelle mangler 

eller data, der skulle være specificeret anderledes. Overordnet set bidrager integritetschecket med 

korrekte og præcise analyseresultater, som vil kunne bruges i revisionen. 

 

Der er nogle helt generelle trin man skal igennem, når der skal foretages integritetscheck af data jf. 

nedenstående illustration som er udarbejdet ved egen tilvirkning og erfaring. 

1) Kontroller at data er i en datatabel. 

 
2) Kontroller at alle efterspurgte elementer er modtaget. 

 
  

 
129 Bog: Data Analytics for Accounting, s. 48 
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3) Kontroller for dubletter ved anvendelse af unikke identifikatorer. 

 
4) Kontroller for 0 felter og blanke felter. 

 
5) Foretag afstemning af totaler mellem den modtagne data og bogføringen. 

 

 
 

Ud over ovenstående trin for at kunne sikre sig en høj værdi af integritetschecket, så er der en række 

andre overvejelser man bør have for øje. Herunder skal man være opmærksom på, om fortegn 

vender rigtigt, så en indtægt eksempelvis fremtræder i kredit. Hvis der er tale om en virksomhed, 

der anvender forskellig slags valuta, skal det sikres, at der i beløbskolonnen kun fremtræder en type 

valuta. Det samme gør sig gældende for de resterende kolonner i datatabellen. Kolonnerne skal 

indeholde ensartede værdier, så datokolonnen eksempelvis kun indeholder et bestemt format for 

datoer som f.eks. kunne være “20-11-2018”. Hvis disse grundlæggende trin ikke er opfyldt, kan det 
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give forkerte analyser. Det kan også være svært at bearbejde data, da analyseværktøjerne oftest 

kræver, at datasættene indeholder et ensartet format, før det kan indlæses. 

3.3.4 Forberedelse af data 

Efter at revisor har foretaget sit integritetscheck og vurderet, at de generelle trin for 

integritetschecket er opfyldt, er næste trin at forberede data til analyseformål. Det indebærer helt 

grundlæggende, at data renses. De følgende fire punkter er blandt de mest almindelige måder, 

hvorpå data renses for at identificere eventuelle fejl i datasættet130: 

1) Unikke kolonnenavn i række 1: Dataudtræk kan variere meget fra klient til klient alt efter, 

hvilket ERP-system de anvender. Derudover kan de valgte parametre i ERP-systemet for at 

danne udtrækket også have en indflydelse på, hvordan dataudtrækket ser ud. For at de fleste 

analyseværktøjer som f.eks. Power BI, Tableau mv. kan arbejde og indlæse disse 

datatabeller korrekt, kræver det unikke kolonnenavne i første række af datasættet.  

2) Kontroller at data begynder i række 2 og ned: Under række 2 skal data flyde nedad i forhold 

til det respektive unikke kolonnenavn under række 1. Hvis f.eks. den første kolonne 

indeholder datoer, så skal alle rækker under datokolonnen indeholde datoer, der har samme 

format. Det er vigtigt med et konsistent datasæt, da det ellers vil kunne medføre 

forstyrrelser, når analyseværktøjer skal bearbejde data.  

3) Fjern rækker som ikke indeholder relevant data (overskrifter, tomme linjer, subtotaler mv.): 

Når dataudtræk modtages fra klienterne, kan det ofte indeholde mange ikke relevante 

oplysninger, da der er tale om systemgenererede udtræk. Det kan være rækker der 

indeholder data som f.eks. oplysninger omkring, hvornår udtrækket er genereret fra 

systemet eller f.eks. navnet på den medarbejder, der har dannet dataudtrækket. Disse 

oplysninger er ikke relevante i forhold til analyseformål, hvorfor data renses for disse 

oplysninger.  

4) Formater numre, datoer og tekster: Analyseværktøjer kan læse data på mange forskellige 

måder, hvor numre, datoer og tekster er blandt nogle af datatyperne. Det er nødvendigt at 

formatere data efter den rette datatype, da det ellers vil kunne blive indlæst på en forkert 

måde. Dvs. at et fakturanummer eksempelvis skal kategoriseres som tekst, da det ikke er et 

beløb, der skal regnes på. I tilfælde heraf vil det kunne medføre et forkert resultat. 

 
130 Bog: Data Analytics for Accounting, s. 48-49. 



  

89 
 

3.3.5 Sammendrag 

Vigtigheden i, at revisor besidder de rette kompetencer for bl.a. IT og dataanalyse, er helt 

fundamentale forudsætninger for anvendelsen af dataanalyse i et revisionsmæssigt perspektiv. 

Derudover er det nødvendigt, at revisor i fremtiden har et digitalt mindset, der kan tænke bredt og 

omdanne data til brugbar information for revisionen. 

 

Der er væsentlige forskelle mellem den traditionelle og manuelle tilgang til revision kontra nutidens 

tilgang til revision, der er mere datadrevet, og hvor dataanalyse indgår som et vigtigt element. 

Anvendelsen af en mere dataanalytisk tilgang til revision stiller dermed sine krav til revisorernes 

kompetencer og ekspertise. Revisorer skal kunne foretage en konkret vurdering af udfaldene fra de 

udførte handlinger ved brug af dataanalyse. Dataanalyse forudsætter ydermere, at revisor nøje 

overvejer formålet med analysen, og hvad den gerne skal munde ud i og be- eller afkræfte.  

 

Generelt er det en forudsætning, at revisor foretager det fornødne integritetscheck af data, hvori der 

ligger en vurdering af karakteren af fuldstændighed og nøjagtighed i data. Derudover er en af 

forudsætningerne for overhovedet at kunne benytte dataanalyse, at data forberedes til indlæsning i 

de specifikke værktøjer til formålet. Hvis disse grundlæggende forudsætninger ikke opfyldes, vil 

outputtet alt andet lige ikke nødvendigvis påvirke revisionen i en positiv retning i henhold til at 

forøge revisionskvaliteten og effektiviteten i revisionsprocessen. 

3.4 Forekomsten af problemstillinger ved brugen af dataanalyse set fra 

revisors perspektiv 

Dette afsnit vil belyse de problemstillinger, der følger med ved brugen af dataanalyse. For selvom 

der er klare indikationer på, at revisionskvaliteten forbedres, følger der modsatrettet også 

udfordringer hermed for at implementere og anvende en dataanalytisk revision. 

3.4.1 Revisors manglende kompetencer for dataanalyse 

En af de udfordringer som man ofte støder på ved implementering af en dataanalytisk revision, 

starter blandt revisorerne, hvis kompetencer og færdigheder for store mængder data ikke er 

tilstrækkelig. Det leder ofte til, at revisorer får besværligheder i forhold til at bearbejde de store 

tunge datasæt og kunne udlede noget essentielt på baggrund heraf. Det er færdigheder som 
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mønstergenkendelse og forståelse for, hvordan man anskuer uregelmæssigheder som mangler. Der 

har ikke været fokus på at opnå disse færdigheder på uddannelser inden for regnskabs- og 

revisionsfaget, og derfor ser man ofte, at disse færdigheder først opnås efter mange års erfaring 

inden for området. De manglende færdigheder og forståelse for dataanalyse blandt de nyuddannede 

revisorer har gjort, at revisionshusene nu satser på ansættelse af folk med andre 

uddannelsesbaggrunde som datalogi, computer-science mv. Dette skaber dog frygt blandt 

tilsynsmyndighederne, da folk med en baggrund inden for eksempelvis datalogi ikke har det samme 

tankesæt som en revisor. Der opstår dermed et skift fra revision til rådgivning, hvilket bekymrer 

tilsynsmyndighederne, da de mener, at det vil svække revisionskvaliteten131. 

Der er flere forskellige måder, hvorpå revisionsvirksomhederne kan tackle den manglende 

ekspertise inden for dataanalyse ud over, at man internt uddanner revisorerne i at bruge 

dataanalytiske værktøjer og metoder i revisionen. En af mulighederne indebærer, at man outsourcer 

størstedelen af dataanalyse til en ekstern funktion som udelukkende arbejder med dataanalyse. Den 

outsourcede funktion sørger for hele processen med at bearbejde data mv., hvorefter de leverer 

noget færdigbehandlet output til revisorerne. Outputtet kan være med til at indikere områder, hvor 

revisorerne skal have ekstra fokus ved eksempelvis at udvide med flere substantive 

revisionshandlinger på netop disse områder132.  

3.4.2 Datatilgængelighed, rettigheder og integritet  

Den anden store udfordring handler om tilgængeligheden af data, datarettigheder og integritet. 

Mange klienter mangler muligvis forståelse for at fremskaffe den rette data som er nyttig og egnet 

til det specifikke revisionsformål. Ydermere kan data indeholde en masse irrelevant information, 

der gør det vanskeligere for revisorer at arbejde med. Oftest kan data også indeholde særligt 

personfølsomme oplysninger, som klienten nødvendigvis ikke ønsker at dele med revisoren. Ifølge 

en artikel af Gray og Debreceny er den manglende adgang til kundedata en af udfordringerne for 

revisor, da man herved får sværere ved at kunne danne mønster sammenhænge eksempelvis til 

afsløring af besvigelser: “Currently, clients do not give auditors direct access to their 

databases”133. I forlængelse heraf kan det tilføjes, at der kan opstå situationer, som gør, at en revisor 

må fratræde jf. de gældende retningslinjer i Revisorloven § 25, stk. 1 for obligatorisk rotation. 

 
131 Artikel: Regulators Fear Big Data Threatens Audit Quality 
132 Videnskabelig artikel: Data analytics in auditing: Opportunities and challenges, s. 497. 
133 Videnskabelig artikel: A taxonomy to guide research on the application of data mining to fraud detection in 
financial statement audits, s. 378. 
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Hermed kan revisor være forpligtet til at opgive kundedata, hvilket gør det vanskeligt at opbygge 

databaser inden for en specifik industri. Det vanskeliggør også at udnytte viden på tværs af 

klienterne, der befinder sig i samme branche.  

Revisorer skal uanset hvad overveje integriteten af data eller sagt med revisionsmål: 

fuldstændigheden og nøjagtigheden af data. Big data kan komme fra både interne og eksterne kilder 

som forklaret jf. afsnit 2.4. Revisor skal dermed vurdere og tage stilling til, om data kommer fra 

troværdige og sikre kilder, eller om der muligvis kan være manipuleret med data før revisors adgang 

til den. Når revisor særligt bruger information og data, der er udarbejdet af virksomheden (IPE)134, 

skal der foretages en vurdering af, om informationen er pålidelig i et tilstrækkeligt omfang til det 

formål, hvorpå data skal anvendes. Hvis ikke IPE’en opfylder formålet med revisionen, skal revisor 

indhente andet revisionsbevis. Disse overvejelser bør ligge allerede i forbindelse med 

planlægningstidspunktet, hvor de enkelte revisionshandlinger fastlægges. Et eksempel på 

information udarbejdet af virksomheden, hvor det ikke er tilstrækkeligt detaljeret eller præcist kan 

være ledelsens månedlige omsætningsanalyse, som udarbejdes på et alt for overordnet niveau eller 

et alt for højt niveau for eventuelle afvigelsesforklaringer. Dermed vil analysen ikke afdække en 

væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. 

3.4.3 Usamarbejdsvillige revisionsklienter 

Revisorer møder også udfordringer i form af revisionsklienter, der ikke er samarbejdsvillige med at 

give revisorerne den ønskede adgang til deres data. Denne udfordring ses særligt i kombination 

med, at de virksomheder, der bliver revideret, gerne vil bibeholde deres integritet af deres data. 

Revisionsklienterne kan være bekymrede for og ser en risiko i, at revisorernes analyser kan skabe 

et forvrænget billede af deres data eller decideret beskadige og ændre på deres data. Derudover kan 

nogle af revisionsklienterne være bange for overtrædelse af datasikkerhed eller brist på 

datasikkerheden, dvs. risikoen for at en tredjepart får uautoriseret adgang til deres data. Det kunne 

ske i forbindelse med, at revisorerne eksporterer virksomhedens data til revisorernes systemer. Der 

er set mange eksempler fra den virkelige verden, hvor uautoriserede tredjeparter får adgang til 

følsomme data ved f.eks. tyveri af computere, hackerangreb og phisings-mails. Her forsøger 

svindlere at få adgang til både de personfølsomme data, men også de virksomhedsfølsomme 

oplysninger, der kan medføre, at virksomhedernes omdømme kan blive skadet eller i værste fald 

føre virksomheden i graven. Af denne årsag viser virksomhederne i dag særligt bevågenhed over 

 
134 IPE er en forkortelse af: Information Produced by the Entity 
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for risikoen for et potentielt databrist. Revisionsklienterne kan ofte vise modstand over for revisorer, 

når revisorer eksempelvis ønsker en kopi af et specifikt datasæt eller en særlig kontrakt indgået med 

en ny samarbejdspartner. I dag er der dog tilgængelige midler for at hjælpe både revisorer og 

virksomhederne med at løse disse problemer, så revisionsklienterne fortsat kan bibeholde tilliden 

til revisorerne135. 

3.4.4 Manglende vejledning omkring brugen af Audit Data Analytics  

Et af Erhvervsstyrelsens ansvarsområder er blandt andet at føre kontrol og tilsyn med, om 

erhvervsreguleringen bliver overholdt. Det medvirker til at skabe tillid, transparens og lige vilkår 

for virksomhederne i Danmark. Revisionsvirksomheder og tilknyttede revisorer har en pligt til at 

lade sig underkaste kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen omfatter herunder, at Erhvervsstyrelsen 

kan foretage stikprøvevis gennemgang af erklæringsopgaver, kontrollere om den fornødne 

dokumentation foreligger i relation til uafhængigheds-, væsentligheds- og risikovurderinger. 

Derudover er et essentielt kontrolpunkt at kontrollere, om revisors erklæring er i overensstemmelse 

med de gældende lovkrav, revisionsstandarder mv.136 

 

Som beskrevet jf. afsnit 2.1 så er den digitale transformation i en rivende udvikling. Det er 

nødvendigt for revisorer at følge med digitaliseringen i revisionen for at kunne forblive 

forretningsdygtige og relevante. Implementering af digitale værktøjer og brug af dataanalyse i 

revisionen er essentielt for at kunne følge med i denne transformation og opnå en 

konkurrencemæssig fordel i forhold til revisorer som udelukkende gør brug af de traditionelle 

revisionsmetoder. Et af nutidens dilemmaer ved brug af datadrevet revision er, at der ikke foreligger 

klare retningslinjer og vejledning på området omkring brugen af en datadrevet tilgang til revision. 

Det holder dermed nogle revisorer fra at gøre brug af de digitale værktøjer og dataanalyse, da der 

kan være en vis usikkerhed for, om omfanget af de udførte revisionshandlinger lever op til de 

gældende revisionsstandarder137. Der blev i afsnit 2.2.1 redegjort for, at revisionsopgaver på bedst 

mulig vis skal udføres både effektivt, men samtidig også på en økonomisk hensigtsmæssig måde jf. 

bestemmelserne i ISA 300.2. Det kan i forlængelse heraf holde nogen revisorer fra at implementere 

dataanalyse som en del af revisionsopgaven, da det kan være en økonomisk tung proces at kaste sig 

ud i første gang på kort sigt. 

 
135 Rapport: Audit Data Analytics Alert – Keeping Up with the Pace of Change, s. 11. 
136 Artikel: Kvalitetskontrollens elementer og forløb | erhvervsstyrelsen.dk 
137 Artikel: How big data and analytics are transforming the audit 
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IAASB - den internationale standardsætter på revisionsområdet, har kommenteret nogle af de 

dilemmaer, som forekommer i takt med den voksende brug af teknologi i revisionen med særligt 

fokus på dataanalyse. Der er ifølge IAASB ikke noget i ISA’erne der forhindrer revisorer i at gøre 

brug af dataanalytiske teknikker og værktøjer. Manglen på at kunne finde referencer i ISA’erne om 

dataanalyse giver en opfattelse af, at den information som opnås i forbindelse med brugen af 

dataanalyse, ikke nødvendigvis formindsker de revisionshandlinger, der er påkrævet i 

revisionsstandarderne i dag. De udførte revisionshandlinger, der er foretaget ved brug af 

dataanalyse og den information, der er opnået herved, bør erstatte nogle af de traditionelle 

påkrævede revisionshandlinger i ISA’erne, men grundet tvivlen omkring overholdelse af kravene i 

revisionsstandarder kan der være en tilbøjelighed til, at der “over revideres”. Det betyder med andre 

ord, at revisorer ikke føler sig trygge nok ved udelukkende at bero sig på den dataanalytiske 

information opnået ved revisionen og dermed også fastholder og eksempelvis udtager stikprøver 

efter den traditionelle tilgang til revisionen. Det leder os tilbage til indledningen på dette afsnit og 

indikerer dermed, at revisorer ikke tør tage skridtet i frygt for, at revisionen skulle blive udtaget til 

kvalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen, hvormed de vil kunne påpege eventuelle mangler, hvis 

revisionen udelukkende er baseret på en dataanalytisk tilgang138. 

3.5 Analyse af revisorers erfaring med dataanalyse og revisionsklien-

ter/virksomheders kendskab og anvendelse af dataanalyse 

3.5.1 Interview 

Forfatterne har valgt at interviewe tre respondenter fra tre af de store revisionshuse i Danmark: 

Deloitte, KPMG og PwC for at undersøge revisorernes erfaringer med dataanalyse og en mere 

datadrevet tilgang til revisionen. To af respondenterne fra revisionshusene (Deloitte og KPMG) er 

selv statsautoriserede revisorer og beskæftiger sig med revision i det daglige. Den tredje respondent 

fra PwC er ikke uddannet revisor selv, men Director i Data Assurance og har et tæt samarbejde med 

revisorer. Ydermere har forfatterne valgt at supplere og underbygge undersøgelsen ved at 

interviewe yderligere fire respondenter med ledende stillinger i tre mellemstore virksomheder i 

Danmark (KMD, Go’on og Odense ZOO - som dog er en selvejende institution) som har kendskab 

til dataanalyse og anvender eller ønsker at anvende dataanalyse i bredere omfang. Nærmere 

 
138 Rapport: Exploring the growing use of technology in the audit. With a focus on data analytics, s. 9-10. 
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beskrivelse af de enkelte respondenters baggrund, stillingsbetegnelse mv. kan tilgås jf. afsnit 1.9. 

Metodikken for interviewene er beskrevet jf. tidligere nævnte afsnit og vil tage udgangspunkt i 

semistrukturerede interviews med afsæt i spørgsmålene i de to interviewguides, der kan tilgås jf. 

Bilag 1 og Bilag 2.  

 

Respondenterne er sammensat og karakteriseret således: 

● Respondent A: Deloitte, Rune Kaagaard Nielsen 

● Respondent B: KPMG, Mads Ambo Jylling 

● Respondent C: PwC, Simon Schrøder 

● Respondent D: KMD, Rolf Ahm Jensen 

● Respondent E: Go’on, Kasper Svensson 

● Respondent F: Go’on, Sebastian Østergaard 

● Respondent G: Odense ZOO, Bjarne Klausen 

3.5.2 Strukturering 

I de følgende afsnit har forfatterne valgt at strukturere analysen af de interviewede respondenter i 

to afsnit: første del vil indeholde en sammenskrevet analyse af respondenterne fra de tre store 

revisionshuse (afsnit 3.5.3), og anden del vil indeholde en sammenskrevet analyse af 

respondenterne fra de tre interviewede virksomheder (afsnit 3.5.4). Det er ikke alle elementer og 

spørgsmål fra interviewene, der vil blive inddraget i analysen, da det ikke er alle spørgsmål og 

elementer, der har relevans for afhandlingens undersøgelsesfelt. 

3.5.3 Revisorers erfaring med dataanalyse 

Big Data og dataanalyse – Hvor længe har du/I beskæftiget dig/jer med det, og i hvor stort et 

omfang gør du/I brug af det? 

Det kan indledningsvist nævnes, at alle respondenterne kendte til begreberne Big Data og 

dataanalyse og har særligt beskæftiget sig med det i de senere år, hvor det er blevet mere udbredt 

blandt revisionshusene. Ifølge respondenterne så er der stor enighed omkring, at dataanalyse kan 

finde anvendelse på alle størrelser af klienter. Dataanalyse kan defineres på flere forskellige måder 

og ifølge Respondent B, så har revisorer gjort brug af dataanalyse i et eller andet omfang, selv når 

man kigger flere år tilbage før computerteknologi blev udbredt: 
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[05:15] “Man kan definere dataanalyse på nogle forskellige måder. En revisor og alle mulige andre 

har jo lavet dataanalyse i lang tid i forhold til, hvis man bare tager ordet og siger analyse af data 

lige fra dengang revisor bare kiggede ned over transaktionslisten med sine to fingre, hvilket jo også 

er en form for dataanalyse. Der hvor det særligt de sidste par år har ændret sig er, at 

computerkraften er blevet så stærk, og det er blevet så billigt, at man kan gøre brug af dataanalyse 

i større grad og bl.a. også drage det ind i revisioner.” 

 

Det giver dermed en forståelse af, at Big Data og dataanalyse har været begreber, som revisorer har 

haft kendskab til gennem flere år. Revisorernes definition af begreberne har dog med tiden ændret 

sig gradvist i takt med den digitale transformation. Agendaen blandt de store revisionshuse har også 

ændret karakter, hvormed digitalisering og den teknologiske udvikling i revision fylder mere end 

den har gjort tidligere. 

Hvor anvender I dataanalyse? Er det udelukkende på almindelige revisionsopgaver, eller 

anvendes det også på andre erklæringsopgaver, som f.eks. ved udvidet gennemgang? 

Den generelle opfattelse blandt respondenterne var, at dataanalyse finder anvendelse på flere 

forskellige typer af erklæringer. Revisionshusene laver også mange andre former for analyser, som 

ikke udelukkende relaterer sig til revisionsopgaver. Respondent B nævner i interviewet [07:30], at 

der bl.a. anvendes dataanalyse i forbindelse med IT-erklæringer, Predictive Modelling, Machine 

Learning, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation mv., hvilket underbygger, at 

dataanalyse i bred forstand også anvendes på andet end revisionsopgaver. Forfatternes opfattelse på 

respondenternes svar er, at revision er der, hvor dataanalyse i dag anvendes mest. Ifølge Respondent 

A er det inden for revision, hvor man har kunne dokumentere, at dataanalyse særligt har haft 

gennemslagskraft. Udvidet gennemgang er dog også noget, som man bestemt kigger ind i fremover. 

Udfordringen ved dataanalyse på udvidet gennemgang ligger i, at kravene til en udvidet 

gennemgang ikke er lige så strikse, som når revisor afgiver en erklæring efter de gældende 

bestemmelser for en revision. Respondent A citerer i relation hertil følgende i interviewet: 

[10:50] “Er det overhovedet et krav i en udvidet gennemgang, at du går ned på den enkelte 

transaktion og forstår transaktionerne på transaktionsniveau? Eller skal man kigge mere 

overordnet på det? Det er her, man skal finde niveauet, så man lige pludselig ikke laver for meget 

i en udvidet gennemgang.” 

 

Udviklingen i dataanalyse 
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Der er klare indikationer fra alle respondenterne, at der er sket en markant udvikling, hvad angår 

brugen af dataanalyse i revisionshusene. Respondent A nævner som eksempel, at der ca. er sket en 

ti-fordobling i forhold til sidste år på de klienter [12:00], hvor man har anvendt dataanalyse i 

Deloitte. Dette hænger godt sammen med den markante udvikling, som andre rapporter og artikler 

påpeger, når man f.eks. taler om digital transformation, som er omtalt jf. afsnit 2.1.  

 

Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan bidrage til risikovurderingsfasen isoleret set og 

også i relation til følgende fire revisionshandlinger? - 1) Forespørgsel 2) Analytiske handlinger 

3) Inspektion 4) Observation. 

Risikovurderingsfasen 

Blandt respondenterne var der en klar enighed omkring, at dataanalyse særligt vil kunne finde 

anvendelse i forbindelse med risikovurderingsfasen i revisionsprocessen isoleret set. Der begynder 

at være en forventning om, at revisorer anvender dataanalyse i et eller andet omfang i 

risikovurderingsprocessen. Respondent A nævner i relation hertil regnskabsposten omsætning som 

et eksempel: 

[17:45] “Man kan ikke sige, at man har kontoskimmet. Tidligere har man kørt med, at omsætningen 

består af mange små transaktioner. Nu skal det også kunne dokumenteres. Jeg tror derfor, at man 

ikke kan lave en risikovurdering særligt på de transaktionstunge områder uden en form for 

dataanalyse.” 

 

Respondent C vurderer også, at dataanalyse særligt vil kunne bidrage til risikovurderingsfasen, når 

man eksempelvis får en ny revisionsklient [10:45]. Hermed ville man kunne trække alle 

transaktionerne ud og gå ind og analysere på data lige nu og her. Respondent C påpeger, at man 

ofte ikke kan opnå det store kendskab og identificere de mere risikofyldte områder udelukkende 

ved forespørgsel. Derudover er det ofte heller ikke tilstrækkeligt at bero sig på, hvad den tidligere 

revisor har vurderet af væsentlige risici for fejlinformation. Dataanalyse af virksomhedens 

transaktioner vil ofte kunne fortælle, hvad der sker lige nu og her, hvordan de bruger finanssystemet, 

hvem der bogfører på bestemte tidspunkter og mange andre revisionsrelevante forhold, hvilket er 

gavnligt i relation til risikovurderingsfasen.  

 

Forespørgsel 

Samtlige af respondenterne var enige omkring, at dataanalyse vil kunne bidrage til 

revisionshandlingen; forespørgsel. Respondent A gav bl.a. udtryk for, at de forespørgsler revisor 
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laver i risikovurderingsfasen bliver meget mere specifikke. I relation hertil nævner Respondent A 

dækningsgraden som et eksempel. Hvis dækningsgraden på et produkt har ændret sig væsentligt i 

forhold til sidste år, så ville revisor kunne spørge klienten eller virksomheden mere specifikt til 

f.eks. om der er sket ændringer i produktkategorien. Tidligere ville revisor med stor sandsynlighed 

blot spørge, hvordan er ændringen af dækningsgraden i forhold til sidste år. Respondent A citerer 

følgende: 

[18:50] “Revisor har mulighed for at stille mere kvalificerede og målrettede spørgsmål særligt i 

forbindelse med forespørgselsfasen. Man får også meget mere ud af sine forespørgsler.” 

Respondent B er meget enig i ovenstående citat fra Respondent A og tilføjer i forlængelse hertil, at 

dataanalyse særligt i risikovurderingsfasen vil kunne supportere ens forespørgsler, så de bliver mere 

præcise samtidig med, at man har mere evidens for sine forespørgsler, da de bygger på noget konkret 

data direkte fra virksomheden [13:30]. 

 

Inspektion og observation 

Respondenterne fra de tre forskellige revisionshuse havde lidt delte meninger, hvad angår 

spørgsmålet om, hvordan dataanalyse kan bidrage til revisionshandlingerne; inspektion og 

observation. Respondenterne havde sværere ved at se, hvordan dataanalyse kan bidrage direkte til 

revisionshandlingen inspektion og observation. Respondent A anser dog, at det i kombination med 

ens analyser kan bidrage til, at revisor inspicerer og observerer de ting, der er relevante, hvilket 

medvirker til mere målrettede revisionshandlinger, når man eksempelvis ved observation overværer 

en proces eller procedure, der bliver udført af andre [19:20]. På samme måde kan dataanalyse 

medvirke til, at ens inspektion målretter sig bedre mod eksempelvis aktiver, hvor der kan være 

risiko for manglende tilstedeværelse. Respondent B påpeger en lidt anderledes vurdering, da revisor 

ved inspektion ofte vil se på ting uden for finanssystemet, hvorfor dataanalyse ikke vil være det helt 

oplagte valg [14:25]. 

 

Forfatternes forståelse af respondenternes svar er, at dataanalyse implicit kan bidrage til 

revisionshandlingerne; inspektion og observation.  

 

Analytiske handlinger 

Samtlige af respondenterne vurderede, at dataanalyse bidrager til revisionshandlingen; analytiske 

handlinger. Der er ifølge Respondent C rig mulighed for at anvende dataanalyse, når revisor laver 

analyse af plausible sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle data [12:40]. 
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Dataanalysen kan i relation til analytiske handlinger bidrage til, at revisor opnår en bedre indsigt i 

virksomheden, ved eksempelvis at analysere på virksomhedens transaktionerne som i tidligere 

nævnte eksempel fra Respondent C. 

 

Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med test af kontroller, 

herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

Test af kontroller 

Dataanalyse vil kunne anvendes i forbindelse med test af kontroller, men ifølge Respondent A er 

det ikke der, hvor revisorer i øjeblikket bruger allermest krudt på at anvende dataanalyse. Hvis man 

læser AICPA’s udgivelse af bogen Guide to Audit Data Analytics, så kommer bogen med rigtig få 

eksempler på, hvordan dataanalyse vil kunne bidrage til test af kontroller. Respondent A og 

Respondent C kommer begge med eksempler, hvor dataanalyse vil kunne bidrage til test af de 

automatiske kontroller. Respondent A nævner bl.a. tre-vejs match, som forfatterne har 

eksemplificeret jf. afsnit 3.1.2, hvor revisor ville kunne opdage transaktioner, der er sluppet 

igennem kontrollen. Dermed vil revisor kunne genudføre den automatiske kontrol [23:30].  

 

Respondent B fremhæver, at der blandt de mindre revisionsklienter (f.eks. klasse B) ofte ikke er det 

stærkeste kontrolmiljø [18:40]. Hvis man tager dataanalyse i bredere forstand, så findes der 

applikationskontroller på store virksomheder (f.eks. klasse C og opefter), hvor man ved hjælp af 

dataanalytiske værktøjer kan trække en masse data fra virksomhedernes systemer og ud fra data 

analysere flowet gennem systemerne og bl.a. identificere, hvilke kontroller der kan være relevante 

at teste, men også om de bliver udført korrekt.  

 

Art 

Respondent A var klart tiltaler for, at dataanalyse vil kunne anvendes i relation til 

revisionshandlingen genudførsel, når der eksempelvis tales om den tidligere omtalte automatiske 

kontrol. Her vil revisor kunne gå ind og genudføre den automatiske kontrol ved at udvælge en ordre 

og genberegne indregning af f.eks. et salg, hvorefter dette ville kunne sammenholdes til det, der 

automatisk er blevet indregnet i finanssystemet. Dataanalyse kan implicit bidrage til de andre typer 

af revisionshandlinger som f.eks. forespørgsel, bekræftelse mv., som forfatterne tidligere har 

beskrevet. 
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Tidsmæssige placering 

Den generelle vurdering af respondenternes svar i relation til den tidsmæssige placering for test af 

kontroller var, at det afhænger meget af, hvilken type kontrol, der er tale om. Forfatternes opfattelse 

på baggrund af samtlige respondenters svar er, at dataanalyse ikke påvirker den tidsmæssige 

placering set i forhold til test af kontroller, hvor dataanalyse ikke indtænkes i testen. Respondent B 

vurderer dog i mange tilfælde, at der er behov for, at man tester en kontrol både i løbet af året, men 

også gerne ved årsafslutningen, da der kan være udskiftning i medarbejderstab eller lignende, der 

kan påvirke de enkelte kontrollers funktionalitet [21:45]. 

 

Omfang 

Samtlige respondenter var enige omkring omfanget af stikprøver, der afhænger af, hvorvidt der er 

tale om en manuel kontrol eller automatisk kontrol. Ved de automatiske kontroller er det 

tilstrækkeligt med én stikprøve forudindtaget, at de generelle IT-kontroller har fungeret optimalt 

igennem testperioden. Ved de manuelle kontroller vil dataanalyse kunne afhjælpe, da man hermed 

vil kunne foretage test af den samlede population.  

 

Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med 

substanshandlinger/detailtest, herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

Detailtest 

Den generelle opfattelse blandt respondenterne var, at dataanalyse klart også kan anvendes i 

forbindelse med detailtest. Der ligger dog en udfordring rent fagligt ifølge Respondent A, som 

citerer følgende i interviewet: 

[29:05] “Man kan diskutere, om det er en risikovurderingsproces eller substanshandling. Det må 

nogle andre med mere faglighed vurdere.” 

Udfordringen ligger i, at den risikovurderingshandling, som udføres i forbindelse med 

risikovurderingsfasen ofte kan overlappe en handling, som man ellers ville udføre under sin 

detailtest. Der kan dermed opstå en klassifikationsudfordring, når man anvender dataanalyse i 

forbindelse med sin detailtest, da nogle revisorer eksempelvis vil definere eksemplet som tidligere 

er blevet nævnt med en tre-vejs match som en risikovurderingshandling frem for en 

substanshandling. 

 

Respondent B nævner i interviewet, at dataanalyse særligt kan medvirke til detailrevision og citerer 

i relation hertil følgende: 
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[26:05] “Detailrevision handler primært om, at man tager nogle stikprøver på nogle konkrete 

transaktioner, som man har udvalgt statistisk, tilfældigt eller konkret ud fra en risikovurdering. Her 

kan dataanalyse være med til at se nogle mønstre og fokusere på nogle outliers i stedet for blot at 

tage nogle tilfældige stikprøver og gange sin konklusion op på hele populationen.” 

Revisor har ved dataanalyse mulighed for at udvælge og specificere sin stikprøvepopulation på de 

områder, hvor der særligt forekommer abnorme afvigelser. På denne måde kan revisor levere en 

meget mere værdig stikprøvepopulation, som kan vægte mere i forhold til, hvis stikprøverne var 

udvalgt ved den tilfældige metode. Det kan dermed bidrage til, at klienterne åbner øjnene for 

information de slet ikke var bekendt med, hvilket medvirker til at give dem en bedre indsigt i deres 

egen forretning. 

 

Art 

Respondenterne gav ikke klart udtryk for, hvilke typer af revisionshandlinger dataanalyse kan 

bidrage til ved detailtest. Den generelle opfattelse på baggrund af interviewene var, at dataanalyse 

implicit kan bidrage til bl.a. revisionshandlingen inspektion. I relation hertil nævner Respondent C, 

at man ikke direkte ved dataanalysen, men mere af højteknologiske apparater som f.eks. droner vil 

kunne foretage inspektion af eksempelvis en flåde af lastbiler ude på en plads [26:25].  

Ydermere nævnes der generelt fra alle respondenterne, at dataanalyse vil kunne bidrage til 

revisionshandlingen efterregning. Herved vil revisor ved brug af dataanalytiske værktøjer kunne 

efterprøve fuldstændigheden og nøjagtigheden af det data, som f.eks. anvendes i en beregning.  

 

Tidsmæssige placering 

Respondenterne blev også spurgt ind til den tidsmæssige placering for, hvornår detailtests bør ligge 

revisionsmæssigt. Her var opfattelsen blandt respondenterne den samme som ved test af kontroller. 

Det afhænger nemlig af, hvilken risiko, der er forbundet med det specifikke område. Respondent B 

vurderer, at jo større risiko, der er forbundet med området, desto tættere på balancedagen bør revisor 

udføre sin detailtest. Dog vurderer Respondent B også, at man selvfølgelig bør lave sit forarbejde i 

løbet af året ved at sikre sig det data, der vil være behov for mv. er i orden, og at man kan udføre 

de planlagte revisionshandlinger ved årsafslutningen [26:50]. 

 

Omfang 

I relation til omfanget vurderede respondenterne generelt, at dataanalyse kan medvirke til, at man 

ved nogle detailtest vil kunne teste samtlige transaktioner i stedet for en mere stikprøvebaseret 
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tilgang. Forfatternes forståelse på respondenterne er dermed, at omfanget af stikprøver forøges ved 

en dataanalytisk tilgang til detailtest, da dataanalysen kan medvirke til, at man som i tidligere 

nævnte eksempel med omsætning ville kunne afdække størstedelen af omsætningen ved match 

mellem faktura og betaling fra banken. 

 

Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med substansanalytisk 

revision, herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

Substansanalytisk revision 

Alle respondenterne var enige i, at dataanalyse vil kunne anvendes i forbindelse med den 

substansanalytiske revision. Respondenterne nævner herunder bl.a. også regressions- og 

korrelationsanalyser som eksempler på substansanalytisk revision, og som forfatterne har 

eksemplificeret jf. afsnit 3.1.4. Respondent A nævner bl.a. muligheder som Predictive Analytics 

med regressionsanalyser baseret på f.eks. tidligere års data, hvor revisor opstiller en forventning 

[34:00]. Dette kunne eksempelvis være på andre eksterne omkostninger, der tenderer til at være 

forudsigelse over en periode som f.eks. husleje, el, vand og varmeudgifter som i de fleste tilfælde 

forventes at være på niveau med tidligere år, eventuelt tillagt en procentvis inflationsregulering. 

Eksempel på substansanalytisk revisionshandling 

Respondent B giver i interviewet bl.a. et eksempel på, hvordan en substansanalytisk handling ved 

brug af dataanalyse vil kunne se ud i praksis for regnskabsposten; løn og gager [31:10]. Her kunne 

revisor beregne et forventet beløb for løn og gager evt. på grundlag af regnskabsposten fra tidligere 

år med tilpasning for til- og afgange af medarbejdere. Når man på baggrund heraf har dannet sig en 

forventning, vil det være muligt at fastlægge den acceptable afvigelse mellem det forventede og 

aktuelle niveau for løn og gager. Herefter kan en sammenligning af det forventede niveau med det 

aktuelle niveau (bogførte beløb) for regnskabsposten løn og gager finde sted. Dette kan bl.a. 

visualiseres i dataanalytiske værktøjer, hvilket også kan præsenteres for klienten, når man 

eksempelvis skal indhente forklaring på afvigelser, da visualiseringerne ofte kan være mere 

selvsigende end almindelig rådata. Respondent A tilføjer i relation til samme eksempel, at man også 

kan dele analysen op pr. medarbejderkategori (f.eks. funktionærer, timelønnede mv.) for at gøre 

analysen mere detaljeret [34:55]. 
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Hvilke fordele/ulemper kan du/I nævne ved brug af dataanalyse i revisionsprocessen? 

Fordele 

Den generelle opfattelse blandt respondenterne er, at anvendelsen af dataanalyse i 

revisionsprocessen klart har sine fordele. Der er faser af revisionsprocessen, hvor dataanalyse egner 

sig bedre end de øvrige faser. Eksempelvis var der klar enighed omkring større egnethed ved 

anvendelse af dataanalyse i risikovurderingsfasen set i forhold til test af kontroller.  

 

En af de klare fordele som klart bør fremhæves ved brugen af dataanalyse blandt de interviewede 

respondenter, er den store indsigt, som revisor opnår. Respondent B citerer følgende i interviewet: 

[32:40] “Det (dataanalyse) er en klar potentiel forbedring af revisors forståelse af kunden og 

dermed også ens risikovurdering.” 

Dette udsagn er både Respondent A og C fuldstændig enige i og i relation hertil nævner Respondent 

C, at det dermed også skaber en klar forbedring af kvaliteten, og den værdi man skaber for klienten. 

Derudover vurderer forfatterne på baggrund heraf, at dataanalyse bidrager til bedre og mere 

specifikke beslutninger. 

 

En anden fordel som Respondent A nævner er, at ikke IT-kyndige nemmere kan forholde sig til 

analyser og visualiseringer udarbejdet ved hjælp af dataanalytiske værktøjer [21:05]. Særligt for 

ældre revisorer og medarbejdere uden store IT-kompetencer kan det være en klar fordel for at 

forholde sig til en visualiseret figur frem for ren rå data. 

 

Data og dataanalyse kan være med til at give revisor en meget større overbevisning, da man 

eksempelvis for omsætning som tidligere beskrevet kan teste 100% af en population frem for en 

stikprøvebaseret tilgang til revisionen. Hertil tilføjer Respondent C, at ud over at man kan revidere 

hver enkelt salgstransaktion med dataanalyse også får identificeret de transaktioner, der ser 

underlige ud, så man dermed kommer rundt om hele populationen og eventuelt identificerer de mere 

risikofyldte områder [36:00]. 

 

Ulemper 

Lige så værdifuld som dataanalyse kan være, lige så udfordrende kan det også være. Først og 

fremmest er der en ulempe blandt revisorernes manglende kompetencer og forståelse for data og 

dataanalyse. Det kan ifølge samtlige af de interviewede respondenter sætte en bremser for den 
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digitale transformation som revisionsbranchen er i, hvor datadrevet revision og dataanalysen fylder 

meget mere end hidtil.  

 

Hele formålet med at anvende dataanalyse i revisionsprocessen er at bearbejde og formatere de 

indsamlede data til et format, der er mere læsbart for revisor. Denne formateringsproces er ofte den 

vanskelige del af dataanalysen, når revisor indsamler de store mængder data. Respondent A nævner 

i interviewet i relation til denne ulempe: 

[20:50] “Der er risiko for, at man træffer nogle forkerte beslutninger, hvilket er en af ulemperne, 

simpelthen fordi revisor ikke har kompetencerne”. 

Ulempen hænger altså tydeligvis sammen med den manglende kompetence blandt revisorer, hvilket 

ifølge respondenten ikke skyldes, at revisorerne er dårlige, men mere fordi at udviklingen har 

overhalet revisorernes uddannelse. 

 

Derudover peger Respondent C også på ulemper i form af de praktiske udfordringer, der kan være 

i at få den rette data til det rette formål. [38:35]“Kan man overhovedet få data? Kan de levere det? 

Må man overhovedet få det?”, det er ifølge Respondent C nogle eksempler på nogle overvejelser, 

som bl.a. kan forhindre revisor i overhovedet at kunne anvende dataanalyse i revisionen.  

 

En af de største bekymringer, som respondenterne også peger på, er risikoen for et hackerangreb, 

eller at kundedata lækkes. Opbevaring af store mængder data kan gøre revisionshusene til et 

attraktivt mål for hackere. Ifølge Respondent C kan der dermed opstå en trussel for både 

revisionshusene og dets klienter [40:20]. Bekymringen ligger dog særligt hos klienterne, der dermed 

kan vise modstand, når revisor efterspørger data. I sidste ende ville det nemlig kunne true og særligt 

forvolde skade på klienten frem for på revisionshusene. Forfatterne vil komme nærmere ind på dette 

problemfelt i forbindelse med analyse af den anden del af interviewene, hvor forfatterne har 

interviewet tre virksomheder i Danmark. 

 

Der henvises ydermere til nedenstående figur, hvor forfatterne skematisk har opsamlet fordele og 

ulemper ved anvendelse af dataanalyse i revisionsprocessen på baggrund af den indsamlede 

information fra interviewene med revisorerne. 
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Figur 24 - Fordele og ulemper ved en dataanalytisk tilgang til revision set fra revisors 

perspektiv. 

Fordele Ulemper 

Bedre forståelse af ens klient og bedre 
indsigt i klienternes forretning, hvilket 
medfører en skarpere risikovurdering 

Revisors manglende kompetencer og 
forståelse for dataanalyse 

Der er mulighed for en mere automatiseret 
detailrevision 

Revisors manglende forståelse for IT, 
systemer og klienternes IT-setup (ikke 
nødvendigvis en ulempe, men en 
risikofaktor) 

Revisor opnår fuldstændighed, når der 
foretages gennemgang af den samlede 
population 

Indhentelse af relevant data og det 
efterfølgende arbejde med at rense data og 
klargøre den til det relevante formål 

Ikke IT-kyndige får visuelt en bedre 
forståelse af data og vil nemmere kunne 
forholde sig til de forskellige analyser 

Man kan ”forsvinde” i data, da der er så 
meget data og forskellige analyser man kan 
lave. Dermed kan der opstå en situation, hvor 
man undersøger irrelevante ting for 
revisionen, hvilket kan medføre en ineffektiv 
revision 

Dataanalyse medvirker til, at revisor kan 
fokusere på de mere risikofyldte områder 

Klienterne kan være bekymret for at dele 
kundeoplysninger og data med revisor, 
hvilket er med til at besværliggøre den 
dataanalytiske tilgang til revision 

Kilde: Egen tilvirkning, udarbejdet p.b.a interview med Respondent A, B og C. 
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Hvordan vurderer du, at brugen af dataanalyse kan medvirke til at opnå bedre revisionsbevis 

i forhold til revisionskvaliteten og effektiviteten?  

Revisionskvalitet 

Der var en klar enighed blandt alle respondenterne om, at dataanalyse medvirker til, at 

revisionskvaliteten forøges. Ifølge Respondent A handler det blot om at mestre dataanalyse, så 

fodfejl undgås [36:15]. Respondent B vurderer i forlængelse hertil, at revisionskvaliteten forøges 

set i lyset af den fuldstændighed, som opnås, når man analyserer de store mængder data [39:10]. 

Dataanalyse er derudover med til at skabe et billede og overblik over, hvad der er i orden, og hvilke 

områder, der kan være en forøget risiko ved, hvilket ifølge Respondent C medfører, at kvaliteten 

bliver meget bedre [47:30]. 

 

Der var altså ingen af respondenterne, der ikke var enige i, at revisionskvaliteten forøges. Det 

fortæller alt andet lige, at forfatternes forventning til revisionskvaliteten matcher respondenternes 

svar. 

 

Effektivitet 

Modsatrettet i forhold til revisionskvalitet så var der lidt blandede holdninger til, hvilken påvirkning 

dataanalyse har på effektiviteten. Ifølge Respondent A kommer effektiviteten i takt med, at 

revisorerne lærer at mestre dataanalyse. Det kan variere fra klient til klient og fra den ene revision 

til den anden, for hvor længe der skal gå før det begynder at blive effektivt. Ydermere påpeger 

respondenten, at det kan være svært den første og anden gang at kunne måle effektiviteten, når det 

anvendes på en klient. Tredje gang bør det dog kunne ses og mærkes, at effektiviteten forøges.  

 

I samme spor understreger Respondent B følgende omkring dataanalysens påvirkning på 

effektivteten:  

[39:55] “Det er ikke en effektivitetsøvelse i første omgang. Implementering af dataanalyse i revision 

handler om at øge kvaliteten og handler ikke om, at det skal gå hurtigere.”  

Revisors fokus ifølge respondenten skal altså placeres mod at forøge kvaliteten og ikke mod at 

forøge effektiviteten. Det skyldes, at det kan være meget omfangsrigt, og der kan ligge meget 

arbejde i at bruge og forstå dataanalyse.  

 

Respondent C vurderer heller ikke og kan ikke give nogen garanti for, at effektiviteten forøges. 

Respondenten ser en vis usikkerhed ved, om et revisionsteam ville skulle lave mere eller mindre 
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arbejde i forhold til tidligere. Det skyldes omfanget, som ikke nødvendigvis bliver mindre af 

dataanalyse. I stedet kommer der blot nogle andre parametre på spil som tidligere nævnt; 

kompetencer, forberedelse af data mv. som kan tale effektiviteten ned [47:15]. 

Fælles for alle respondenterne er, at de vægter kvaliteten højere end effektiviteten. Fokus skal 

dermed være, at dataanalyse kan medvirke til at opnå bedre revisionsbevis i forhold til 

revisionskvaliteten. Endvidere vurderer forfatterne på baggrund af respondenternes svar, at 

dataanalyse kan medvirke til opnåelse af bedre revisionsbevis i forhold til effektiviteten, men at det 

i øjeblikket ikke er her revisorernes største fokus er. 

Hvilke forudsætninger skal være gældende for at kunne anvende dataanalytiske værktøjer 

på klienter/virksomheder? 

Respondenterne var forholdsvis enige omkring, hvilke forudsætninger der er gældende for 

overhovedet at kunne anvende dataanalytiske værktøjer og have en dataanalytisk tilgang til 

revisionsprocessen. 

 

Den første vigtige forudsætning, som samtlige af respondenterne lagde vægt på, omhandler revisors 

kompetencer samt revisors forståelse for IT og herunder også klienternes IT-systemer. Hertil 

understregede Respondent B en meget vigtig pointe:  

[43:20] “Det nytter ikke noget, at der sidder en specialist og laver nogle analyser, hvis det ikke 

rigtig ender med, at det bliver inddraget ordentligt i revisionen og ikke ender med at blive omsat til 

noget revisionsbevis. For så det ender det med, at revisionsteamet alligevel bare sidder og laver 

det samme som de lavede sidste år... Dataanalyse er en ting, og revision er noget andet. De kan 

sagtens kombineres med den rette forståelse.” 

Respondenten understreger dermed, at fremtidens revisor klart bør besidde almindelige traditionelle 

revisionskompetencer kombineret med kompetencer indenfor IT og dataanalyse. Der kan nemlig 

sagtens sidde kompetente folk, som laver nogle rigtig gode analyser, men hvis ikke de kan blive 

omsat til revisionsdokumentation og revisionsbevis, så gavner det ikke rigtig revisors arbejde. 

Dataanalyse skal helst bidrage til, at revisor kan få tilpasset og skåret revisionshandlingerne til, men 

hvis det ikke er tilfældet, medvirker det blot til, at revisor udfører en større mængde arbejde, hvilket 

leder til en ineffektiv revision. Ydermere nævner respondenten også, at der ligger noget 

uddannelseselement i det og foreslår, at uddannelser som Cand.merc.aud. bør inddrage fag som 

dataanalyse og IT-revision som en mere integreret del af uddannelsen. 
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I forlængelse til ovenstående nævner Respondent A, at revisor kan være med til at opnå de rette 

kompetencer ved at turde springe ud i det. Det kan være med til at præge resten af revisionsbranchen 

også selvom der ikke lige ligger en guideline for, hvordan dataanalyse bør eller kan anvendes 

[40:02]. 

 

Den anden forudsætning som respondenterne også lagde vægt på, og som er helt essentiel for 

overhovedet at kunne anvende dataanalyse, omhandler tilegnelsen af data samt den tilegnede 

datakvalitet. Respondent A kommer med eksempler på data, der er godt og velegnet til revisors, 

brug og data der er mindre godt og som ikke er samarbejdsvilligt. Her nævner respondenten, at det 

kan opleves, at nogle klienter har meget gamle IT og økonomisystemer, som f.eks. en 10-15 år 

gammel udgave af Navision. Disse systemer af ældre dato er ikke bygget til dataanalyse, hvilket 

bl.a. skyldes det dataoutput, der kommer ud af disse systemer, ikke er samarbejdsvilligt med de 

dataanalytiske værktøjer på trods af, at de i dag kan indlæse mange formater. Respondent A 

foretrækker de mere cloudbaserede systemer som f.eks. økonomisystemet Economic. Her har 

revisor bl.a. mulighed for direkte at integrere sig med økonomisystemet. Derudover har revisor 

mulighed for at få direkte adgang til al kundens data, hvilket dermed ikke kræver ressourcer og 

kommunikation med klienten omkring, hvilket udtræk revisor har behov for, da revisoren selv kan 

manipulere og udtrække lige præcis det data, der er behov for [38:40].  

 

I forlængelse til ovenstående understreger Respondent B, at det praktiske med at kvaliteten af data 

er i orden også har en stor betydning. Det er nemmere for revisor at arbejde med struktureret data, 

som ikke kræver større arbejde at forberede og foretage integritetscheck af [41:40].  

Hvad har været de største udfordringer for dig/Jer ved at benytte jer af en mere dataanalytisk 

tilgang til revisionen? 

Blandt de største udfordringer ved at anvende en dataanalytisk tilgang til revisionen nævner 

respondenterne følgende punkter i hovedtræk: 

1) Overgangen til den datadrevne revision 

2) Modstand fra revisionsklienter 

3) Datasikkerhed 

 

Den generelle opfattelse er, at der har ligget en stor udfordring i hele overgangen fra den 

traditionelle måde at tænke revision på til den mere datadrevne måde at tænke revision på. Dette 
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vurderer Respondent B som en generel udfordring for hele revisionsbranchen og citerer i 

forlængelse heraf: 

[53:45] “Det kan også være en udfordring at få inddraget det (dataanalyse) tilstrækkeligt i 

revisionen, så man ikke bare laver det, men også får skabt noget værdi ud af det og få det omsat til 

noget revisionsbevis.” 

Respondent A supplerer til dette punkt, at det ligesom en fødsel kan være rigtig hårdt i starten, men 

når det så er overstået, er man rigtig glad. Respondent A har også oplevet, at mange revisorer og 

klienter har givet udtryk for, at dataanalyse har givet en meget mere indsigtsfuld revision, og at det 

har været hele besværet værd. I relation til overgangen nævnes der af blandt andet Respondent A, 

at der også ligger en faglig udfordring i, hvordan man får lagt analyserne rigtig ind i revisionsfilerne 

og får dokumenteret det tilstrækkeligt, så man kommer rundt om tingene og fortsat lever op til de 

gældende krav, som revisor skal overholde [44:10]. 

 

Den anden udfordring som vægter tungt blandt revisorerne, er den modstand de kan møde fra 

revisionsklienterne. I relation hertil understreger samtlige respondenter, at udfordringen særligt 

ligger i at få data og herunder den relevante data fra klienterne. Ofte kan dette være den største 

udfordring, særligt fordi virksomhederne er bange for at dele virksomhedens følsomme data med 

andre i frygt for et eventuelt hackerangreb ville kunne skade deres omdømme.  

 

Respondent A nævner også, at der i dag er særlig bevågenhed omkring datasikkerhed og opbevaring 

af data i takt med indførelsen af de nye GDPR-regler [46:00], hvilket også udfordrer revisors 

indhentelse af data. I forlængelse heraf nævner respondenten også, at der har været tilfælde, hvor 

revisor slet ikke kunne overtale eller samarbejde med ledelsen efter at have efterspurgt noget 

specifikt data og præsenteret dem for den dataanalytiske tilgang, som revisorerne har ønsket at 

bruge. 
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3.5.4 Revisionsklienternes/virksomhedernes brug af dataanalyse og 

værdiskabelse for dem 

Dataanalyse - I hvor bredt omfang kender du til begrebet, og hvad er din/jeres holdning til 

brugen af dataanalyse? 

Den generelle opfattelse af respondenterne fra de tre interviewede virksomheder er, at dataanalyse 

for dem kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Samlet gælder der for de tre 

virksomheder, at dataanalyse kan bidrage til at afsløre skjulte mønstre, sammenhænge, give indsigt 

til at træffe de rigtige forretningsbeslutninger og automatisere processer. 

Respondent D anvender på nuværende tidspunkt ikke dataanalyse i et stort omfang, når dataanalyse 

omtales i sammenhæng med deres regnskabsfunktion. De anvender dog bl.a. softwarerobotter, der 

hjælper dem med automatiserede afstemninger mellem deres bankindbetalinger og debitormodul. 

Der laves dog også andre former for analyser i virksomheden, der er med til at effektivisere deres 

processer og opnå bedre beslutningstagning [01:20]. 

Dataanalyse kan ifølge Respondent G bidrage til meget mere end blot i økonomiske sammenhænge. 

Respondenten nævner bl.a., at de anvender dataanalyse i forbindelse med gæsteanalyser af 

dyrehavens gæster, hvor der indsamles mange data. Disse data anvender de bl.a. i forbindelse med 

benchmarking, hvor de sammenligner sig med andre dyrehaver, hvilket kan være med til at optimere 

deres forretning endnu mere [03:10]. 

Den tredje virksomhed som forfatterne har interviewet, anvender også data og dataanalyse i bred 

udstrækning. Respondent E og F nævner bl.a., at de gør meget brug af historisk data til 

prissætningsstruktur, optimering af dækningsbidrag, kundeanalyser mv., hvilket for dem er med til 

at give en bedre indsigt i deres forretning og fremtidige beslutninger [02:15]. 

Det kan på baggrund af respondenternes ovenstående meninger formodes, at dataanalyse for 

virksomhederne også er med til at give dem bedre indsigt på lige fod med den indsigt som revisor 

også vil kunne opnå. Revisor er dog mere interesseret i at få afdækket de områder, der er mere 

risikofyldte, hvorimod virksomhederne mere anvender dataanalyse til at kunne foretage 

forretningsspecifikke beslutninger. 
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Hvordan vurderer du/I, at brugen af dataanalyse kan medvirke til at opnå bedre resultater 

for virksomheden? 

I forhold til dette spørgsmål var respondenterne optimistiske med brugen af dataanalyse og dens 

medvirken til bedre resultater. Alle fire respondenter var enige i fortsat investering i dataanalyse, 

og at det vil frigøre nogle ressourcer, som formentlig kunne anvendes andre steder i driften. Der var 

ingen klar holdning til, at dataanalyse vil frigøre nogle stillinger, men blot bedre udnyttelse af 

ressourcerne og andre opgaver vil fremkomme som erstatning. 

Respondent D nævner, at dataanalyse vil hjælpe deres virksomhed med et hurtigere og sikkert 

grundlag. I forhold til den historiske udvikling har dataanalyse ikke givet bedre resultater på kort 

sigt, men ser man 10 år tilbage, er der sket et stort ryk. Respondenten nævner endvidere, at de ikke 

opnår bedre resultater ved at anvende dataanalyse for at reducere arbejdstiden på de enkelte 

arbejdsområder og dermed have færre medarbejdere, men bruger de frigjorte ressourcer anderledes 

[11:30].  

Respondent E og F bruger dataanalyse i stort omfang i forbindelse med deres 

prisfastsættelsesproces, hvor de analyserer priserne i forhold til de forskellige tidspunkter på dagen 

som kunderne tanker deres biler på. Dette har bidraget til forøgelse af dækningsbidraget på deres 

stationer. Desuden nævner de, at dataanalyse også hjælper med at optimere deres processer. 

Eksempelvis fejlregistreringer på deres stationer som opbevares for senere analyse. Hvis der opstår 

samme problemer på en station flere gange, eller der er en station med mange fejl af samme karakter 

eller blot en generel fejl, kan der findes en fælles løsning og spares tid på revurderinger på de 

forskellige stationer [9:40]. 

Sidste Respondent G gør personligt meget brug af dataanalyse for at analysere deres nuværende 

position i branchen løbende. Deres økonomiske stilling er præget af økonomisk tilskud, og det 

kræver nøje observation af økonomien for fortsat drift. De bruger dataanalyse på daglig basis og 

sikrer sammenhæng mellem indtægter og udgifter, hvilket vil være ressourcetungt uden dataanalyse 

[13:30].   
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Vurderer du/I, at det vil skabe mere værdi for jeres virksomhed, hvis revisorer gjorde mere 

brug af dataanalyse? 

Værdi 

Generelt var opfattelsen blandt respondenterne lidt blandet i forhold til spørgsmålet omkring, om 

det vil skabe mere værdi for respondenternes virksomhed i så fald revisor gjorde mere brug af 

dataanalyse.  

Da respondenterne ikke selv varetager en stilling som revisor, kan det være svært at have en 

holdning til ovenstående spørgsmål. Respondent D nævner dog, at hvis revisors anvendelse af 

dataanalyse kan være med til, at virksomheden kommer lettere igennem 

regnskabsaflæggelsesprocessen og kan få lukket revisionen på en smartere og nemmere måde, så 

vil respondenten have en positiv tilgang hertil [24:50]. Respondent E og F har derimod en lidt 

anderledes holdning til spørgsmålet, da de ikke vurderer, at revisors brug af dataanalyse kan være 

med til at skabe mere værdi for dem. De vurderer, at revisor kan skabe værdi på en anden måde 

med det branchekendskab revisor besidder. Herved vil revisor kunne bidrage til den specifikke 

virksomhed med, hvilke områder der kunne være risici ved mv. [23:10].  

På baggrund af alle respondenternes holdninger vurderes det, at revisorerne ikke deler helt de 

samme meninger, når revisorernes holdning i den tidligere analyse sammenholdes med 

revisionsklienternes/virksomhedernes holdning. Dette skyldes i stor grad, at de udvalgte 

virksomheder ikke selv har oplevet, at deres revisor har kunne bidrage med en specifik indsigt eller 

viden omkring deres virksomhed eller i mindre grad ikke har introduceret dem for deres brug af 

dataanalyse i revisionen. 

Datasikkerhed 

Ifølge tidligere analyse jf. afsnit 3.4.3 vurderede revisorerne, at klienterne kan have en tendens til 

at vise modstand bl.a.  ved ikke at ville dele deres data med revisorerne. Respondent D nævner i 

relation hertil, at der kan være en bevågenhed omkring, hvordan data deles, og hvad man deler med 

revisorerne. Materialet er en del af regnskabsaflæggelsen, og hvis revisor beder om noget 

revisionsmateriale eller data, så deler man det med dem, da de jo alt andet lige også er underlagt 

sikkerhedsregler for, hvordan klientdata skal behandles [24.50]. Respondent G deler samme 

holdning som Respondent D, hvorimod Respondent E og F vurderer, at man skal være påpasselig 

med hvad, der deles med revisor. Derudover nævner Respondent E og F, at de vil stille sig kritisk 
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over for en revisor, der beder om noget data, som de ikke vurderer, er nødvendigt for at kunne opnå 

overbevisning for regnskabsaflæggelsen. Det gælder særligt, hvis revisor beder om noget data 

virksomheden ikke har tilgængeligt [23.40]. 

Det vurderes dermed, at revisorerne sagtens vil kunne møde modstand fra klienter, særligt når 

revisorerne beder om data, som de eksempelvis ikke har bedt om tidligere. Revisionsklienterne kan 

nemlig have en tendens til at anse, at revisionen udføres efter samme materialeliste hvert år, og om 

det derfor overhovedet er nødvendigt at skulle fremskaffe denne data. 

Fordele/ulemper 

På baggrund af respondenterne svar vurderes det, at revisorerne ikke deler helt samme holdning 

som klienterne omkring, hvilke fordele og ulemper klienterne ser ved, at revisor anvender 

dataanalyse i bredere udstrækning. Dette skyldes ifølge respondenterne, at de først og fremmest 

ikke har indsigt i, hvordan revisorerne anvender dataanalyse. Forfatternes opfattelse på baggrund af 

interviewene er, at det for klienterne mere handler om spørgsmålet, om det arbejde, der skal til fra 

klienternes side. Respondent D udtrykker følgende holdning i relation til dette: 

[26:00] “Kræver det mere eller mindre arbejde fra vores side af? Jeg vil klart være mest proaktiv, 

hvis jeg kan se, at vi kan gøre noget lettere. Hvis det kræver mere arbejde, skal de (revisor) overtale 

mig til, hvorfor det er nødvendigt.” 

Respondenten understreger dermed klart, at hvis revisors brug af dataanalyse skal medvirke til, at 

det for klientens side kræver en mere ressource- og tidskrævende revision, vil det kunne føre til en 

form for modstand. Respondenten ser dermed fordele i det, hvis revisor får præsenteret dets 

gavnlige effekter. 

Ifølge Respondent E og F deler man en lidt anderledes holdning, da de ikke rigtig ser de væsentligste 

fordele, som revisor vil kunne bidrage med ved brug af dataanalyse i revisionen. Respondenterne 

understreger, at analyser foretaget internt i virksomheden er foretrukket. Det er nemlig internt i 

virksomheden, at man ofte har den rette forståelse for data, som revisor ofte ikke vil kunne opnå 

[24:55]. 
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4. Diskussion  

I nærværende afsnit sammenholdes metodevalget med de fundne resultater. Med andre ord 

foretages der en vurdering af, hvilken indflydelse metodevalget har haft på resultaterne, som kan 

udledes af analysen. 

Figur 25 - Dataanalysens 5 trin 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Figuren illustrerer processen ved en dataanalytisk tilgang, herunder hvilke trin revisor skal igennem. 

Disse fem trin er forudsætningen for en rettidig og god analyse. Revisionsprocessen består ligeledes 

af 5 faser, hvoraf dataanalyse med fordel kan anvendes effektivt på to af disse; 1) 

planlægningsfasen, hvor risikovurderingen indgår som element og 2) udførsel, hvor test af 

kontroller, detailtest og substansanalytisk revision indgår som element. Det er på baggrund af 

analysen konstateret, at dataanalyse har en stor effekt på kvaliteten af revisionsbeviset, hvorimod 

der er en uvished omkring påvirkningen af effektiviteten. Revisionshusene har på nuværende 

tidspunkt ikke fokus på den tidsmæssige besparelse ved brug af dataanalyse, da der primært 

fokuseres på implementeringen og forskningen på området. Det har været en udfordring for 

forfatterne at undersøge den tidsmæssige besparelse, men det er udledt, at der foretages en konkret 

vurdering på baggrund af analyser samt omfanget af de såkaldte outliers. Dette hænger sammen 

med indsamlet empiri, hvor flere respondenter nævner, at det på nuværende tidspunkt  ikke er 

målbart, og dermed ikke er et fokusområde. Det kan af analysen udledes, at dataanalyse er mest 

effektiv under revisors risikovurdering, men kan ligeledes anvendes ved test af kontroller og 

substanshandlinger. Revisor kan anvende værktøjer som visualisering, nøgletal og matching af 

forskellige datasæt. Fagbøger og andet litteratur illustrerer simple værktøjer og andre eksempler, 

som kan anvendes ved dataanalyse for de forskellige revisionsområder. Revisionshusene har dog 

udviklet egne værktøjer, der kan anses som værende mere brugbare end litteraturens, idet disse 

umiddelbart synes at være tilpasset virkeligheden for de enkelte revisionsområder. Dataanalyse er 

fortsat under implementering. Revisionshusene er derfor påpasselige med at dele oplysninger med 
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udefrakommende, som kan videregive oplysningerne til erhvervslivet. Det har derfor været en 

udfordring at inddrage deres værktøjer i analysen i videre omfang.  

Det kan af afsnit 3.1.2 udledes, at revisor i dag med en dataanalytisk tilgang til revision har mulighed 

for at teste hele populationen. Forfatterne anser det derfor betænkeligt, at revisor bør teste 

kontroller, hvis risikoen kan imødegås ved at teste hele populationen. Dette rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt det er revisor, som skal udføre dataanalyserne, eller om virksomheden selv bør udføre 

analyserne. Det kan argumenteres for, at det er virksomhederne selv, der bør udføre dataanalyserne, 

idet det er virksomhederne, som opsætter de interne kontroller samt er ansvarlige for, at kontrollerne 

er designet effektivt samt implementeret og fungerer efter den opsatte procedure. Virksomhederne 

kan således erstatte deres interne kontroller med dataanalyse. Revisionshusene kan og har mulighed 

for at anvende nutidens teknologier i langt større omfang end de gør i dag. De kan bl.a. lave 

dataanalyse ved at inddrage andre datakilder fra f.eks. fødende systemer, eksterne data mv. end data 

der udelukkende baserer sig på ERP-systemer. 

I forbindelse med indsamling af empiri, der kan illustrere anvendelsen af dataanalyse ved udvidet 

gennemgang, er der opstået udfordringer for forfatterne. Erklæringen anvendes kun i Danmark, og 

der findes ingen videnskabelige artikler eller bøger omkring dette emne, hvorfor analysen er baseret 

på elementer af analysen for revisionsdelen. Analysen viser dog, at dataanalyse har en stor effekt 

på kvaliteten af revisionsbeviset, men udfordrer revisors vurdering af omfanget af handlinger, da 

revisor afgiver erklæring med begrænset sikkerhed og derfor ikke har krav for den samme forståelse 

som revisionen kræver. 

Validiteten af de afholdte interviews vil primært vurderes på baggrund af de formulerede spørgsmål 

i de udarbejdede interviewguides jf. Bilag 1 og 2. Forfatterne har bevidst valgt at anvende en 

semistruktureret interviewform med formål om at kunne stille åbne spørgsmål. Respondenterne har 

været forberedte, hvilket har resulteret i præcise og lukkede svar for hvert spørgsmål og dermed 

ikke en åben dialog. Forfatterne har derfor været nødsaget til undervejs at stille supplerende 

spørgsmål, hvilket har medført en åben dialog. Interviewene har endvidere taget udgangspunkt i to 

målgrupper, herunder hhv. revisorer og ansatte i virksomheder. Det kan ud fra interviewene med 

revisorerne udledes, at disse er af den opfattelse, at dataanalyse er af stor værdi for både klienter og 

revisionen, idet dataanalyse ofte resulterer i brugbare analyser, hvilket klienter også kunne drage 

nytte af i forbindelse med deres virksomhed. Det kan ud fra interviewene med de ansatte fra 

virksomhederne udledes, at disse ikke har kendskab til revisors brug af dataanalyse, ligesom det er 

deres opfattelse, at de ikke har opnået den viden, som revisor mener, at dataanalyse medfører. 
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Respondenterne udtrykker klart, at dataanalyse kun bør anvendes i revisionen, hvis det gør en 

forskel for revisors tid eller omfang og dermed også revisionshonoraret.  

5. Konklusion 

Dataanalyse indebærer at opdage og analysere mønstre, fremhæve outliers, identificere undtagelser 

og trække nyttige oplysninger ud fra data gennem computerassisterede teknikker. Nogle af de 

anvendte teknikker blandt revisorer omfatter visualisering, analyse og modellering, der har til 

formål at bidrage til planlægning eller udførelse af revisionen. Dataanalyse omfatter forskellige 

typer af analyser herunder f.eks. forudsigende analyser med formål om at identificere tendenser i 

de underliggende data og generere meningsfuld indsigt for revisor. 

Brugen af dataanalyse i revisionen kan omfatte en lang række anvendelige teknikker. Simpel 

dataanalyse kan udføres af revisoren selv, mens mere komplekse dataanalyser ofte involverer en 

Data Analytics specialist, hvilket de fleste store revisionshuse efterhånden har. 

I lyset af nutidens stigende datamængde kan dataanalyse bruges som en revisionsteknik til bedre at 

forstå og analysere store datamængder. I kombination med en god forståelse af revisionsklientens 

forretning er revisor i stand til at fokusere på regnskabsposter, der kan have større revisionsinteresse. 

På baggrund af de foretagne interviews med revisorerne kan det konkluderes, at brugen af 

dataanalyse ikke altid resulterer i forøget effektivitet, men dataanalyse kan bidrage til forbedring af 

revisionskvalitet, hvilket er med til at øge effektiviteten. Revisionsteamet kan opnå en kombination 

af kvalitet, effektivitet og værdi gennem dataanalysens anvendelse.  

Der foreligger nogle elementære forudsætninger for at anvende en dataanalytisk tilgang i 

forbindelse med revision. Den foretagne undersøgelse har vist, at revisor først og fremmest skal 

besidde de nødvendige kompetencer for at kunne anvende dataanalyse. Særligt er det en 

forudsætning, at revisor i fremtiden har et digitalt mindset og besidder dataanalytiske evner til at 

omdanne data til brugbart revisionsbevis. I takt med at revisor i højere grad involverer og anvender 

IT, stilles der ligeledes krav til revisors IT-kompetencer. En grundlæggende forudsætning for at 

revisor kan opnå en dataanalytisk tilgang til revision er, at revisor foretager det fornødne 

integritetscheck. Det kræver, at revisor foretager en konkret vurdering af fuldstændighed og 

nøjagtighed af data. Det er dermed en forudsætning, at revisor forbereder samt renser data til 

analyseformålet for at identificere eventuelle fejl, idet dette kan påvirke resultatet af analysen.  
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Set fra revisors perspektiv er der også problemstillinger forbundet med datadrevet revision. Først 

og fremmest er revisors manglende kompetencer for dataanalyse en af de største udfordringer for 

at kunne implementere en dataanalytisk revisionstilgang.  

En anden udfordring som revisor møder omhandler selve datatilgængeligheden, rettighederne og 

integriteten af data. Mange revisionsklienter har ofte ikke selv en god forståelse for det data, som 

revisor efterspørger. Det er ofte økonomimedarbejdere, der har varetaget samme rolle igennem 

mange år, hvorfor de pågældende personer kan have svært ved at acceptere revisors nye datadrevne 

tilgang til revisionen.  

Der har over den seneste periode ligeledes været ekstra fokus på datasikkerhed blandt virksomheder 

i Danmark, hvilket kan være med til at komplicere processen om at modtage data fra klienterne. 

Revisor møder udfordringer i form af usamarbejdsvillige revisionsklienter, der ikke ønsker at dele 

data med revisor i frygt for, at tredjemand får adgang til denne data, hvilket i værste fald vil kunne 

skade virksomhedernes omdømme.  

Der foreligger endvidere en udfordring for revisor ved den manglende vejledning omkring brugen 

af dataanalyse i et revisionsmæssigt perspektiv. Der kan være en vis usikkerhed vedrørende 

omfanget af de udførte revisionshandlinger, der foretages ved brug af de dataanalytiske værktøjer. 

Dette rejser et spørgsmål om, hvorvidt det udførte arbejde overhovedet lever op til de gældende 

revisionsstandarder. Det er i sig selv en udfordring, da revisorerne dermed ikke har en klar 

mavefornemmelse for, om de er i mål med den udførte revision, eller om der kræves yderligere 

handlinger end de allerede udførte. 

De interviewede revisorer udviste klar enighed om, at dataanalyse vil kunne finde anvendelse ved 

risikovurdering, test af kontroller, detailtest og substansanalytisk revision. Respondenterne var 

endvidere af den opfattelse, at dataanalyse i øjeblikket egner sig bedre ved risikovurdering, da 

revisor vil kunne målrette revisionsplanen mod de mere risikofyldte transaktioner, der rører sig i 

forretningen. Revisorerne anser dog objektivt, at dataanalyse generelt vil kunne bidrage til hele 

revisionsprocessen. Det kunne være i form af, at revisors forespørgsler f.eks. bliver mere målrettede, 

hvilket kan bidrage til samtlige faser i revisionsprocessen. 

Der var ej tvivl blandt respondenterne om, at en mere datadrevet revision kombineret med 

dataanalyse har en positiv effekt på revisionens kvalitet og effektivitet. Kvaliteten forbedres, idet 

revisor kan udføre en mere meningsfuld risikovurdering. Revisors risikovurdering består bl.a. af de 
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indledende analyser og forespørgsler, der bliver mere specifikke og risikoorienterede ved 

anvendelse af dataanalyse. Kvaliteten forbedres også i takt med, at revisor opnår mulighed for at 

kunne teste den samlede population i stedet for ved enkelte stikprøver. Dette eliminerer bl.a. 

risikoen, der kan være forbundet ved f.eks. en tilfældig stikprøveudvælgelse. Kvaliteten i forhold 

til revisors substansanalytiske handlinger forbedres ligeledes. Baggrunden herfor er, at revisors 

forståelse af den samlede population bevirker, at revisor identificerer mere plausible og 

forudsigelige forhold i data, hvilket er med til at forbedre og præcisere revisors forventninger til 

resultater.  

Brugen af dataanalyse resulterer ikke nødvendigvis altid i effektivitet, men dataanalyse medfører, at 

effektiviteten forbedres ved risikovurdering. Dataanalyse bidrager til, at revisor opnår skarpere og mere 

målrettede risikovurderinger, hvilket leder til, at revisor kan bruge mere tid på områder med høj risiko 

og mindre tid på områder med lavere risiko. Ved detailtest kan dataanalyse være med til at reducere 

tidsforbrug, da der ved korrekt opsætning af computerassisterede teknikker kan udføres afstemning 

mellem finansdata og revisionsdokumentation. Revisor effektiviserer dermed processen i modsætning 

til tilfælde, hvor revisor manuelt skal udføre den samme procedure. 

Dataanalyse kan medvirke til at skabe værdi på mange måder i forhold til den store indsigt, som 

revisor opnår på baggrund af revisionsklienternes data og analyser. Revisor kan f.eks. præsentere 

en langt mere værdifuld stikprøvepopulation over for klienten sammenlignet med situationen, hvor 

der udvælges en stikprøvepopulation ved tilfældighed. Dataanalyse skaber også værdi i form af, at 

revisor med større sandsynlighed identificerer en kontrolafvigelse, når der foretages test af en større 

del af populationen. Revisor vil dermed kunne rådgive revisionsklienten med langt større forståelse 

for deres transaktioner, hvilket alt andet lige skal munde ud i, at klienten oplever en større værdi af 

revisionen.  

Baseret på forfatternes undersøgelser og besvarelse af afhandlingens problemformulering kan det 

konkluderes, at dataanalyse kan finde anvendelse på mellemstore virksomheder i Danmark. 

Dataanalyse er med til at forøge revisionskvaliteten og effektiviteten i revisionsprocessen. 

Revisorerne vurderer dog ikke, at fokus er rettet mod at forøge effektiviteten ved anvendelse af 

dataanalyse på nuværende tidspunkt. Revisorerne kan ved anvendelse af dataanalyse opnå en langt 

større indsigt i klienternes forretning og identificere mønstre og sammenhænge i data. Revisorernes 

store indsigt medfører, at klienterne præsenteres for viden om deres forretning, som de ikke selv 

havde kendskab til, hvilket alt andet lige vil optimere forretningsprocesser samt skabe værdi for 

klienten. 
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6. Perspektivering 

Forfatterne har i forbindelse med nærværende afhandlings udarbejdelse fået be- og afkræftet 

hypoteser. Under selve udarbejdelsen og færdiggørelsen af afhandlingen er forfatterne blevet 

klogere på spørgsmål, der gjorde sig gældende i forbindelse med de indledende overvejelser. Dette 

afsnit vil belyse nogle andre vinkler på emnet, som også kunne undersøges i forlængelse af denne 

afhandling eller i en helt anden sammenhæng. 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i de værktøjer og teknologier, som revisorer i dag kan gøre 

brug af, herunder særligt de dataanalytiske værktøjer. I forbindelse hermed fokuseres der på, hvilken 

effekt en dataanalytisk tilgang til revision har på revisionskvalitet, effektivitet og værdiskabelse. 

En anden vinkel herpå kan være at dykke nærmere ned i det nyere fænomen, der omtales som 

realtidsrevision for at undersøge, hvilken effekt det har på revisionsprocessen. Forfatterne kan på 

baggrund af de afholdte interviews fastslå, at realtidsrevision er på tegnebrættet. Realtidsrevision 

er dermed ikke endnu helt aktuelt og udbredt blandt revisionshusene. Det er dog forfatternes 

opfattelse, at det klart får en effekt på revisionsprocessen i forhold til den tilgang, som revisor 

reviderer efter i dag. Revisor kan ved realtidsrevision opnå indsigt i finansdata, herunder opdage 

fejl i realtid, hvilket alt andet lige medfører overvejelser rettet mod risici. Spørgsmålet er dermed, 

om realtidsrevision kan mindske risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, således at de opdages på 

et tidligt stadium, og om det giver anledning til andre udfordringer? Dette er en interessant 

undersøgelse, der kan bidrage til nærværende afhandling. 

Afhandlingen afgrænser sig til at fokusere på dataanalyse af data fra ERP-systemerne. Det kunne 

dog være interessant at undersøge effekterne og værdien af dataanalyse af data i de fødende 

systemer. Forfatternes opfattelse er, at de fødende systemer indeholder flere data, som kan give 

mere interessante dataanalyser. Udfordringen for revisorerne er dog, at data fra de fødende systemer 

kan være sværere at anvende, idet de fødende systemer er forskellige fra virksomhed til virksomhed, 

hvorimod der er en vis ensartethed i ERP-systemerne. 

I dag er der mulighed for, at virksomheder kan tilgå digital og automatisk bogføring med kunstig 

intelligens bl.a. via de cloudbaserede økonomisystemer som f.eks. Economic. Det har medført, at 

en af bogholderens vigtigste funktioner kan erstattes af robotsoftware. Automatiseret revision 

baseret på algoritmer er ligeledes blandt de næste trin, som revisionshusene fokuserer på. Herved 

erstattes mange af revisors manuelle revisionshandlinger med automatiserede handlinger foretaget 



  

119 
 

af en softwarerobot kombineret med kunstig intelligens. Et bud på en simpel substanshandling, som 

i dag udføres manuelt af revisor, men som med stor sandsynlighed kan automatiseres, omhandler 

revisionsmålene; tilstedeværelse og fuldstændighed. Her afstemmer revisor alle likvide konti i 

finans til ekstern dokumentation i form af en engagementsbekræftelse modtaget direkte fra banken. 

Denne handling er ofte meget simpel for revisor, men det ses ofte i praksis, at nogle virksomheder 

har utallige likvide konti, hvor automatiseret revision baseret på algoritmer kan afhjælpe revisor 

med denne afstemning. Hvad skal revisor så lave, hvis store dele af revisionen automatiseres? 

I analysen blev nogle af de væsentligste udfordringer ved revisors anvendelse af dataanalyse 

fremhævet. En af udfordringer omhandler revisors manglende kompetencer for IT og dataanalyse. 

Et studie, der undersøger, hvilke kompetencer en revisor bør besidde i fremtiden, kan dermed være 

et oplagt studie. Revisionsbranchen udvikler sig hastigt, men udvikles revisors kompetencer i takt 

hermed? En af overvejelserne er nemlig, at den forøgede anvendelse af dataanalyse og større grad 

af automatisering af revisors arbejde kan medføre, at den traditionelle forståelse for revision bliver 

et udfaset kapitel. Der opstår dermed et andet behov for revisionshusene, og der stilles andre krav 

til revisors fremtidige kompetencer. Det kan endvidere påvirke uddannelsesforløbet, som revisor 

skal igennem i dag, hvilket formentlig skal revurderes i nær fremtid. 

Særligt har de store anerkendte revisionshuse: Deloitte, EY, KPMG og PwC, der dagligt omtales 

som “Big Four” altid haft en tæt kamp med hinanden. Denne kamp handler bl.a. om at opnå størst 

markedsandele, vinde de bedste klienter og kunne differentiere sig fra konkurrenten. I bund og 

grund udbyder alle fire huse det samme “produkt” i form af revision. Dataanalyse er ikke en 

erstatning for revision, men det er et værktøj, der kan være med til at effektivisere processer og give 

bedre indsigt i klienterne. I den forbindelse kan det være centralt at afholde et interview med 

samtlige af de fire største og mest anerkendte revisionshuse i Danmark. Det har været muligt at 

opnå en dialog med tre ud af de fire nævnte revisionshuse. EY har ikke ønsket at stille op til et 

interview, men det kunne fuldende og give forfatterne et helhedsindtryk af, hvordan samtlige af de 

fire huse arbejder med dataanalyse. Derudover kan det aflede en undersøgelse af, hvem der egentlig 

er nået længst i udviklingen af implementering af dataanalyse, og hvor de enkelte revisionshuse 

adskiller sig fra hinanden. Det giver endvidere anledning til at diskutere, hvordan revisionshusene 

kan efterleve behovet for nye kompetencer i relation til tidligere afsnit. 

En af revisors vigtigste kompetencer, som har en stor betydning for dennes arbejde, er den 

professionelle dømmekraft. I takt med at der tales om automatiseret revision baseret på algoritmer, 

AI, robotteknologi m.v., medfører det nogle overvejelser vedrørende revisors eksistensgrundlag. 
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Vil dataanalyse og fremtidsmulighederne for f.eks. automatiseret revision være med til at erstatte 

revisors rolle i samfundet? På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at udgøre en trussel for revisor, 

men i takt med den digitale transformation og udviklingen i revisionsbranchen, må det alt andet lige 

være en af udfordringerne, der vil komme på tale i fremtiden. 
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Rådgiverbranchen 2018 - En branche i vækst og udvikling. (2018). Dansk Industri. Lokaliseret 

fra https://www.danskindustri.dk/brancher/di-

radgiverne/analysearkiv/brancheanalyser/omsatningsstatus-for-radgiverbranchen-2018--en-

branche-i-vakst-og/ 

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

(2013). FSR – danske revisorer.  

7.5 Internationale standarder og lovgivning 

● ISA 200: Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision 

● ISA 230: Revisionsdokumentation 

● ISA 240: Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

● ISA 300: Planlægning af revision af regnskaber 

● ISA 315: Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser 

● ISA 500: Revisionsbevis 

● ISA 520: Analytiske handlinger 

● ISA 530: Revision ved brug af stikprøver 

● Årsregnskabsloven 
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8. Figur- og tabeloversigt 
Figur 1 - Regnskabsklasser efter Årsregnskabslovens § 7 (s. 6) 

Figur 2 - Afhandlingsstruktur (s. 9) 

Figur 3 - Overblik over paradigmer og dens ontologi, epistemologi og metodologi (s. 11) 

Figur 4 - Oversigt over revisionsprocessen (s. 21) 

Figur 5 - Former for revisionsbevis og dets styrke (s. 29) 

Figur 6 - Revisionsmål, der vedrører resultatopgørelsen (s. 41) 

Figur 7 - Forskellen mellem revision og udvidet gennemgang (s. 45) 

Figur 8 - Big Data dimensioner (s. 47) 

Figur 9 - De fire typer dataanalyse (s. 49) 

Figur 10 - Opbygning af afsnit 3.1 (s. 53) 

Figur 11 - Indledende regnskabsanalyse (s. 58) 

Figur 12 - Visualisering af omsætning og dækningsgraden - Trendanalyse (s. 60) 

Figur 13 - Transaktionsanalyse (s. 61) 

Figur 14 - Illustration af salgspris kontra mængde (s. 62) 

Figur 15 - E&Y Helix Dashboard (s. 63) 

Figur 16 - E&Y Helix - Trade Receivables Analyzer (s. 64) 

Figur 17 - Flowchart af salgsproces (s. 68) 

Figur 18 - Illustration af to-vejs match (s. 70) 

Figur 19 - Visualisering af matching mellem salgsfaktura og bankindbetaling (s. 74) 

Figur 20 - Tre-vejs match af salgsmængde (s. 75) 

Figur 21 - Tre-vejs match af salgspris (s. 76) 

Figur 22 - Eksempel på korrelationsanalyse mellem salg og gns. antal fuldtidsansatte (s. 77) 

Figur 23 - Matrix over dataanalysens anvendelse (s. 79) 

Figur 24 - Fordele og ulemper ved en dataanalytisk tilgang til revision set fra revisors perspektiv 

(s. 104) 

Figur 25 - Dataanalysens 5 trin (s. 113) 
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9. Bilag 

Bilag 1: Interviewguide – Revisorer 

Præsentation: 

Interviewer: Serhat Dalga og Youssef Amziane 

Deltager: _____________________________ 

Tid: Der er afsat ca. 1 time til interviewet. 

Formål med interview: 

Det overordnede formål med interviewet er at høre, hvordan en erfaren ekstern revisor fra 
revisionsbranchen oplever brugen af dataanalyse, og hvorledes dataanalyse vil kunne benyttes særligt 
på revisionsprocessens fire underfaser under planlægning og udførsel: risikovurdering, test af 
kontroller, detailtest og substansanalytisk revision. 

Information omkring interviewet og brugen af interviewet:  

● Interviewet bliver optaget til brug for vores videre arbejde med afhandlingen.  
● Personer der vil få adgang til interviewet: Birgitte (vejleder), censor og forfattere af 

afhandlingen. 
● Er det i orden at dit navn anvendes i afhandlingen, når vi eksempelvis citerer? 

Spørgsmål til interviewdeltager(e): 

Indledende spørgsmål 

1. Big Data og dataanalyse – Hvor længe har du/I beskæftiget dig/jer med det, og i hvor stort et 
omfang gør du/I brug af det? 

2. Hvor anvender I dataanalyse? Er det udelukkende på almindelige revisionsopgaver, eller 
anvendes det også på andre erklæringsopgaver, som f.eks. ved udvidet gennemgang? 

3. Findes der konkrete tal for, hvor mange klienter I anvender dataanalyse på? – evt. udviklingen 
gennem de seneste år for brugen af dataanalyse. 

Risikovurdering 

4. Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan bidrage til risikovurderingsfasen isoleret set og også 
i relation til følgende fire revisionshandlinger? 

1) Forespørgsel 2) Analytiske handlinger 3) Inspektion 4) Observation 

5. Hvilke fordele/ulemper kan du/I nævne ved brug af dataanalyse ved risikovurdering? 

Test af kontroller 
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6. Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med test af kontroller, 
herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

7. Hvordan vil man ved brug af dataanalyse kunne foretage test af kontrol for eksempelvis 
indtægter/omsætning for evt. at afdække revisionsmålet forekomst? 

8. Hvilke fordele/ulemper kan du/I nævne ved brug af dataanalyse ved test af kontroller? 

Detailrevision 

9. Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med 
substanshandlinger/detailtest, herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

10. Hvordan vil man ved brug af dataanalyse kunne foretage detailtest for eksempelvis 
materielle anlægsaktiver for evt. at afdække revisionsmålet tilstedeværelse? 

11. Hvilke fordele/ulemper kan du/I nævne ved brug af dataanalyse ved substanshandlinger? 

Substansanalytisk revision 

12. Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan anvendes i forbindelse med substansanalytisk 
revision, herunder arten, tidsmæssige placering og omfanget? 

13. Hvordan vil man ved brug af dataanalyse kunne foretage substansanalytisk revision for 
eksempelvis løn og gager for evt. at afdække revisionsmålet fuldstændighed? 

Kvalitet og effektivitet 

14. Hvordan vurderer du, at brugen af dataanalyse kan medvirke til at opnå bedre 
revisionsbevis i forhold til revisionskvaliteten og effektiviteten?  

15. Hvilke forudsætninger skal være gældende for at kunne anvende dataanalytiske værktøjer 
på klienter/virksomheder? 

16. Hvilke(t) data har I behov for, før I kan anvende dataanalytiske værktøjer på revisionerne? 
17. Hvilken værdi skaber du/I for klienterne ved at bruge dataanalyse? 

Udfordringer 

18. Hvad har været de største udfordringer for dig/Jer ved at benytte jer af en mere 
dataanalytisk tilgang til revisionen? 

19. Hvilke udfordringer møder du/I fra klienternes side i forhold til brugen af dataanalyse? 

Afsluttende spørgsmål 

20. Hvordan vurderer du, at fremtidsudsigterne for brugen af dataanalyse er set i forhold til 
hvordan revisionsbranchen vil se ud i fremtiden?  

a. Vil revisionshusene have mere fokus på dataanalyse og digitalisering generelt? 
b. Skal revisors kompetencer inden for området styrkes i fremtiden? 
c. Påvirkning ift. lovregulering? 
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Bilag 2: Interviewguide – Virksomheder 

Præsentation: 

Interviewer: Serhat Dalga og Youssef Amziane 

Deltager: _____________________________ 

Tid: Der er afsat ca. 1 time til interviewet. 

Formål med interview: 

Det overordnede formål med interviewet er at høre, hvordan en regnskabschef eller ledende 
medarbejder fra det danske erhvervsliv i en økonomifunktion i en virksomhed oplever brugen af 
dataanalyse, og undersøge hvilken effekt dataanalyse vil kunne have særligt på mellemstore 
virksomheder i fremtiden. 

Information omkring interviewet og brugen af interviewet:  

● Interviewet bliver optaget til brug for vores videre arbejde med afhandlingen.  
● Personer der vil få adgang til interviewet: Birgitte (vejleder), censor og forfattere af 

afhandlingen. 
● Er det i orden at dit navn anvendes i afhandlingen, når vi eksempelvis citerer? 

Spørgsmål til interviewdeltager(e): 

Indledende spørgsmål 

1. Kort præsentation af respondent, herunder navn, stilling og evt. erfaring. 
2. Dataanalyse - I hvor bredt omfang kender du til begrebet og hvad er din/jeres holdning til 

brugen af dataanalyse? 
3. Hvilke dataanalytiske værktøjer anvender du/I? 

Udvikling 

4. Hvor længe har du/I anvendt dataanalytiske værktøjer, og hvad har været med til at 
motivere jer til at gøre brug af dataanalyse? 

5. Vurderer du/I at dataanalyse vil indgå mere er en del fremtiden, hvis ja, hvorfor? 

Holdninger 

6. Hvad er jeres øverste ledelses holdninger til brugen af dataanalyse? 
a. Ser de noget positivt/negativt i det? 

7. Hvad er de udførende medarbejderes holdninger til at anvende dataanalyse, hvis en 
undersøgelse er foretaget? 

8. Hvad har holdt jer eller holder jer tilbage fra at bruge dataanalyse som en del af jeres 
strategi? 
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Kvalitet og effektivitet 

9. Hvordan vurderer du/I, at brugen af dataanalyse kan medvirke til at opnå bedre resultater 
for virksomheden? 

10. Hvordan vurderer du/I, at dataanalyse kan ændre din og dine kollegaers arbejdsdag? 
a. Kræver dataanalyse flere ressourcer og timer? 

11. Hvilke(t) data bruger du/I, når i anvender dataanalyse selv? 
12. Hvilke fordele/ulemper ser du/I ved at anvende dataanalyse i jeres virksomhed? 

Eksterne revisors brug af dataanalyse 

13. Hvad er din holdning til, at revisorer i dag også anvender dataanalyse i forbindelse med 
revisionen? 

14. Hvad synes du/I om, at revisorer i dag kan opnå meget større indsigt i klienternes 
virksomheder på baggrund af data, som de får adgang til i forbindelse med en revision? 

15. Har du/I selv oplevet, at en revisor på en eller anden vis har bidraget med noget særlig 
viden/information omkring jeres virksomhed på baggrund af det data i har delt med dem? 

16. Vurderer du/I, at det vil skabe mere værdi for jeres virksomhed, hvis revisorer gjorde mere 
brug af dataanalyse? 

17. Hvordan vurderer du/I, at sikkerheden omkring data er i dag, og har GDPR medvirket til, 
at I er mere påpasselige med, hvad I deler med revisorerne? 

18. Hvilke fordele/ulemper ser du/I ved, at revisorer anvender dataanalyse i bredere udstræk? 

Udfordringer 

19. Hvad har været de største udfordringer, som du/I er stødt på i forbindelse med anvendelsen 
af dataanalyse? 

20. Hvilke udfordringer møder du/I fra ledelsens og revisors side i forhold til brugen af 
dataanalyse? 

Afsluttende spørgsmål 

21. Hvordan vurderer du, at fremtidsudsigterne for brugen af dataanalyse vil se ud for jer? 
a. Vil jeres virksomhed have mere fokus på dataanalyse og digitalisering generelt i 

fremtiden? 
b. Skal jeres ansattes kompetencer inden for området styrkes mere i fremtiden via 

intern eller ekstern kursus/uddannelse for at blive bedre til at bruge dataanalyse? 
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Bilag 3: Oversigt over de nye typer kompetencer som forventes af 

de fremtidige revisorer 

 

Kilde: Digital transformation: Nye teknologiers konsekvenser for revisionsbranchen, s. 104. 

 




