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Executive summary 
We hear of fraud scandals in both national and international Medias committed by management with 

tremendous loss for both companies and society. The purpose of this thesis is therefore to perform a critical 

analysis of ISA 240, and identify if frauds are committed by corporate psychopaths and whether ISA 240 takes 

into account the special characteristics of these corporate psychopaths in the definition of the fraudster in the 

audit standard. 

Based on a multi case study of three of the largest fraud scandals in Denmark, this thesis will perform a critical 

analysis of the International Audit Standard ISA 240 regarding Fraud and identify if these frauds where committed 

by corporate psychopaths. There is a general agreement within professionals, that 2-4 % of all western men are 

psychopaths, and these are overrepresented within Management level of the companies. Some professionals 

even state that up to 10% of the persons with Top Management are so called corporate psychopaths. 

ISA 240 are based on the theory of The Fraud Triangle developed by Donald R. Cressey in the 1950’s. The Fraud 

Triangle consist of the three elements, opportunity, pressure and rationalization. The perpetrator in the Fraud 

Triangle is based upon the Accidental Fraudster, who will perform a fraud only if there is a non-shareable problem 

and the above 3 elements exists. However in my case study I have identified that the perpetrators in the selected 

cases all have psychopathic traits, and in my opinion at least two of the three persons could be characterized as 

corporate psychopaths also known as Predators in the fraud literature.  

 Through an analysis of the fraud theories developed in the period from Cressey’s Fraud Triangle to present day, 

I have discovered that new fraud theories such as the Fraud Scale and the Predator versus the Accidental 

Fraudster includes the fraudster’s personal traits. These are more practical useful, and in my opinion these should 

be incorporated in ISA 240. 

It is my opinion that ISA 240 needs to acknowledge the existence of the corporate psychopath, in the fraud 

literature, called the Predator. The special traits and characteristics of the corporate psychopath should be 

incorporated in ISA 240. Also examples of audit procedures should be included in ISA 240 appendix 2, such as an 

evaluation of the recruitment process by the clients and an internal work paper on the executives. 
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Indledning 

Målgruppe 
Denne afhandlings primære målgruppe er studerende på Cand. Merc. Aud studiet, samt revisorer. Det 

forudsættes derfor, at læser af afhandlingen har en regnskabsmæssig forståelse for de begreber og fortolkninger, 

som anvendes hvorfor disse ikke uddybes i afhandlingen. Afhandlingen vil foretage en kritisk analyse af 

revisionsstandarden ISA 240 vedrørende besvigelser, samt hvordan revisor skal forholde sig til psykopatiske 

erhvervsledere, og om der er behov for yderligere revisionshandlinger til at imødegå denne risiko. Denne 

afhandling vil derfor kunne anvendes, som udgangspunkt for en diskussion og stillingtagen til 

revisionsstandarden og revision af besvigelser. 

Afhandlingens formål 
Formålet med nærværende afhandling er, at foretage en kritisk analyse af om ISA 240 vedrørende besvigelser 

tager højde for, at bedrageren kan være psykopat eller har psykopatiske træk. Jeg vil igennem afhandlingen 

identificere hvilke person karakteristika der ligger bag ISA 240 og besvigelsestrekanten og identificere om dette 

er i overensstemmelse med nutidens besvigelsesteori, samt faktiske bedragere igennem et multipelt casestudy. 

Derudover vil afhandlingen belyse hvilke krav der stilles til revisor i forbindelse med revisionen for at afdække 

risikoen for besvigelser, samt om der i revisionsstandarden burde være supplerende handlinger til at afdække 

risikoen for psykopatiske erhvervsledere. Afhandlingens formål er dermed, at give læseren en indsigt i risikoen 

for besvigelser af psykopatiske erhvervsledere, og ud fra denne afhandling, at foretage en diskussion af emnet.  

Indledning 
Der høres jævnligt om økonomisk kriminalitet i medierne, om både nationale og internationale 

erhvervsskandaler, hvor virksomheder er gået konkurs og der efterfølgende er identificeret besvigelser begået 

af ledelsen. Økonomisk kriminalitet beskrives i Gyldendals åbne encyklopædi som ”systematiske og organiserede 

forbrydelser, der har stor økonomisk gevinst som motiv og begås af erhvervsvirksomheder eller personer. 

Økonomisk kriminalitet omfatter f. eks. it-kriminalitet, regnskabs- og bogføringsforbrydelser, 

arbejdsmiljøforbrydelser, skyldnersvig, utilbørlig markedsføring, skatte- og afgiftsunddragelser, toldkriminalitet, 

valutakriminalitet, børs- og bankkriminalitet, miljøforbrydelser og hvidvaskning af penge”1 

PwC’s har foretaget en såkaldt ”Global Crime Survey” i 2016 som viser at 36 % af alle virksomheder i hele verden 

har været udsat for økonomisk kriminalitet, herunder besvigelser, inden for de sidste 12 måneder (PwC, 2016). 

                                                           
1 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/%C3%B8konomisk_kriminalitet 
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PwC har i deres Global Crime Survey adspurgt mere end 6.000 respondenter fra hele verden. Virksomhederne 

der har været udsat for besvigelser svarer til 18 % af de adspurgte virksomheder: 

 

Der er også jf. Justitsministeriet kommet betydelig flere 

henvendelser i antallet af anmeldelser om økonomisk 

kriminalitet, blandt andet som følge af den finansielle krise. Når 

dette sker har det, jf. Justitsministeriet, store økonomiske 

betydninger for både aktionærer, medarbejdere og 

virksomheder, samt alvorlige samfundsmæssige konsekvenser2.  

De løbende besvigelsessager både nationalt og internationalt 

rejser spørgsmålet; er revisionsstandarden i ISA 240 

tilstrækkelige til at afdække besvigelser som til stadighed 

løbende foregår i danske og internationale virksomheder? Og 

hvorfor opdages disse bedragere ikke i tide? 

Der er en generel enighed blandt fagfolk om at 2-4 % af alle 

vestlige mænd er psykopater (Udsen, 2006, s.63). Derudover er 

der en klar overrepræsentation af psykopater i chefstillinger og 

topstillinger, og der er tal der peger på at op mod 10 % af 

cheferne i erhvervslivet er psykopater (Udsen, 2006, s. 76). Disse 

markante tal giver anledning til at spørge om 

revisionsstandarden ISA 240 vedrørende besvigelser, tager 

højde for at ledelsen og direktionen i virksomheder kan være 

psykopater, samt om de revisionshandlinger der er angivet i ISA 

240 er dækkende for personer med psykopatiske træk. Afhandlingen vil derfor foretage en kritisk analyse af ISA 

240 og revisionsstandardens definition af bedrageren. Afhandlingen vil identificere om besvigelser i praksis 

foretages af psykopatiske erhvervsledere ved sammenligning og analyse af tre af danmarkshistoriens største 

besvigelsessager, for derigennem at identificere om ledelsen i disse virksomheder besidder psykopatiske træk. 

Afhandlingen vil diskutere, hvilke alternative handlinger der kunne implementeres i forbindelse med revisionen 

                                                           
2 http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/aktuelt-tema/st%C3%A6rk-indsats-mod-%C3%B8konomisk-kriminalitet 

Figur 1: Typer af økonomisk kriminalitet (PWC, 2016) 
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for at afdække en forhøjet risiko vedrørende psykopater i ledelsen, samt eventuelle etiske problemstillinger i 

forbindelse med implementeringen af disse revisionshandlinger. 

Problemformulering 
Problemformuleringens hovedspørgsmål lyder: 

Tager ISA 240 højde for bedragere i ledelsen med psykopatiske træk, og er der udformet revisionshandlinger for 

at imødegå denne potentielt forøgede risiko vedrørende psykopatiske erhvervsledere? 

Ovenstående problemformulering vil blandt andet blive besvaret ved analyse, behandling og besvarelse af 

nedenstående underspørgsmål: 

 Hvem foretager besvigelser? 

o Herunder personlige karaktertræk ved bedragerne 

 Hvilke type af bedrager (person karakteristika) ligger bag besvigelsestrekanten og ISA 240? 

 Hvilke væsentlige ændringer er der sket i besvigelsesteorien siden besvigelsestrekanten, udviklet i 

1950’erne? 

Afgrænsning 
Der er i afhandlingen foretaget en række afgrænsninger med henblik på, at afgrænse omfanget af afhandlingen 

således, at kun relevant teori og litteratur inddrages i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringens 

opstillede spørgsmål.  

Afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i danske cases og regulering underlagt revisorer i Danmark. 

Dog anvendes udenlandske kilder, hvor dette vurderes værende hensigtsmæssigt, grundet internationalt 

herskende teorier eller manglende dansk litteratur på området. Afhandlingen vil kun tage udgangspunkt i 

gældende reguleringer ved afhandlingens aflevering. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i revisionsstandarden ISA 240 vedrørende besvigelser. Øvrige 

revisionsstandarder vil kun blive inddraget i det omfang det findes relevant for opgavens forståelse. 

I afhandlingen anvendes betegnelsen ”psykopat”, om personer med afvigende karaktertræk og betegnelsen 

”normale mennesker” om personer uden væsentlige psykopatiske træk. Det skal understreges, at der ikke 

foretages en klinisk vurdering af personernes personlighedsprofil. Jeg vil udelukkende fremhæve nogle 

karaktertræk der kan være afvigende hos bedrageren i de udvalgte cases på baggrund af den tilgængelige 

litteratur. 
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Derudover er der foretaget afgrænsning af personfarlig kriminalitet, således at afhandlingen udelukkende 

omhandler såkaldt ”white collar crime” i form af besvigelser som følge af regnskabsmanipulation og misbrug af 

aktiver. Besvigelser i form af korruption vurderes ikke værende relevant for besvarelsen af 

problemformuleringen, hvorfor denne ikke er behandlet i afhandlingen. 

I afhandlingen vil begrebet bedrager blive brugt om en person der har eller vil foretage besvigelser, og dette 

begreb skal derfor forstås i denne sammenhæng i stedet for den bredere definition af begrebet. 

Metode 

Opgavens struktur  
For at sikre overskueligheden af afhandlingens delelementer er der udarbejdet en opgavestruktur, som vist 

nedenfor, der også vil fremgå af opgavens enkelte delelementer: 

 

 

 Kapitel 1 indeholder en kort beskrivelse af det valgte emne, afhandlingens formål, problemformulering og 

afgrænsning. Dette afsnit vil derfor beskrive det valgte emne, samt den identificerede problemstillingen, som 

afhandlingen vil søge svar på. 

Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de valgte metoder til besvarelse af afhandlingens problemstilling, metode 

til indsamling af data, samt valg af case virksomheder etc.  

Kapitel 3 indeholder en gennemgang af begrebet besvigelser, hvilke typer af besvigelser der findes, samt 

beskrivelse af regulering og revisionshandlinger som revisor er underlagt. 

Kapitel 4 indeholder en gennemgang af den væsentligste teori og litteratur vedrørende besvigelser med relevans 

for afhandlingen og den valgte problemformulering, herunder udviklingen i besvigelsesteorien fra 

besvigelsestrekantens tilblivelse frem til nutidens besvigelsesteori. Kapitlet indeholder desuden en beskrivelse 

af begrebet psykopati. 

Kapitel 1

Indledning

Kapitel 2

Metode

Kapitel 3

Besvigelser

Kapitel 4

Besvigelses-
teori og 

psykopati

Kapitel 5

Udvalgte 
casestudies

Kapitel 6

Analyse

Kapitel 7

Konklusion

Figur 2: Opgavestruktur 
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 Kapitel 5 indeholder en analyse af de udvalgte case virksomheder, med en beskrivelse af sagen, hvilke 

besvigelser der blev foretaget, samt indikationer på psykopatiske træk hos bedrageren. 

Kapitel 6 indeholder en analyse af ISA 240 i forhold til psykopatiske erhvervsledere, herunder en cross-case 

analyse af de udvalgte case virksomheder, analyse af psykopatens særlige karakteristika, samt øvrige 

revisionshandlinger til identifikation af psykopater. 

Kapitel 7 indeholder min konklusion på den udarbejdet analyse og diskussion foretaget i kapitel 6, samt mine 

forslag til ændringer af ISA 240. 

Undersøgelsesdesign  
I forbindelse med besvarelse af problemformuleringen i denne afhandling, er der valgt en række 

fremgangsmåder i forbindelse med indsamling, analyse og tolkning af data. Data vedrører hovedsageligt 

grundlæggende besvigelsesteori, samt både intensive og ekstensive studier. De intensive studier fremgår af de 

udvalgte casestudies til baggrund for belysning af psykopatiske træk i ledelsen i de udvalgte case virksomheder, 

mens de ekstensive studier hovedsageligt består i omfattende spørgeskemaundersøgelser foretaget af PWC 

vedrørende økonomisk kriminalitet. Der er derfor også tale om en dynamisk undersøgelse, idet data og cases 

vedrører en længere tidshorisont. 

Der har ikke været væsentlige ændringer i det valgte undersøgelsesdesign i forbindelse med skrivningen af 

afhandlingen. 

Dataindsamling 
I forbindelse med indsamling af data og empiri til brug for besvarelse af afhandlingens problemformulering er 

der anvendt forskellige undersøgelsesdesign og indsamlingsteknikker. Andersen (2008) skelner hovedsageligt 

mellem to overordnede kriterier i forbindelse med dataindsamlingsteknikker: 

 Kvantitative eller kvalitative data 

 Primære eller sekundære data 

I forbindelse med denne afhandling er der anvendt en kombination af kvantitative data og kvalitative data. De 

kvantitative data anvendt i forbindelse med denne afhandling vedrører hovedsageligt internationale 

undersøgelser vedrørende besvigelser, blandt andet PWC’s ”Economic Crime Survey”, samt offentliggjorte 

årsrapporter for de udvalgte case virksomheder. De kvalitative data anvendt i forbindelse med denne afhandling 
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vedrører hovedsageligt undersøgelser og surveys foretaget af herskende forskere på området, samt litteratur og 

artikler for førende forskere inden for besvigelser og besvigelsesteori. 

Der er taget udgangspunkt i sekundær data, da jeg har været vurderet dette mest hensigtsmæssigt til at besvare 

afhandlingens problemformulering. Jeg har ikke vurderet det hensigtsmæssigt, at inkludere primærdata, såsom 

spørgeundersøgelser mv. Jeg har forsøgt, at foretage et interview af en central person (revisor) vedrørende 

Nordisk Fjer sagen. Personen ønskede dog ikke at medvirke i dette interview. 

Valg af cases 
De udvalgte cases er nogle af Danmarkshistoriens største besvigelsessager, og sager som har haft væsentlig 

indflydelse på reguleringen i Danmark. Der er foretaget en empirisk undersøgelse via multiple casestudier, idet 

3 case virksomheder er udvalgt og analyseret. Case virksomhederne er som følger: 

 Nordisk Fjer A/S 

 IT Factory A/S 

 Memory Card Technology A/S 

Cases er udvalgt, idet der er tale om væsentlige besvigelsessager, hvor der forefindes relevant og væsentligt 

datagrundlag for at kunne udarbejde dybdegående casestudier. Det vurderes desuden, at de udvalgte cases er 

relativt homogene cases, idet alle omhandler regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver, samt kritiske cases 

idet der er tale om Danmarkshistoriens største besvigelsessager med indvirkning på reguleringen på området. 

Der er tale om et multipelt casestudie, idet jeg vil undersøge besvigelserne foretaget i 3 analyse-enheder 

(virksomheder), samt de eventuelle psykopatiske karaktertræk der måtte være hos de udvalgte bedragere. Det 

multiple casestudie vil blive gennemgået ved en single case studie beskrivelse af de udvalgte cases i særskilte 

afsnit under kapitel 5, med en ”cross-case” analyse og resultater af denne indarbejdet i analyseafsnittet i kapitel 

6. Analyse-enheder er derfor i denne afhandling defineret som virksomheder/bedragere. De udvalgte cases 

vedrører besvigelser foretaget over en længere årrække og der er ikke vurderet behov for samtidige 

begivenheder, idet besvigelserne og bedragerens karaktertræk ikke vurderes have ændret sig væsentligt over de 

seneste årtier. Yin (1989) skelner mellem tre typer af undersøgelsesdesign i forbindelse med casestudier; 

eksplanatoriske (forklarende), eksporatoriske (udforskende) og deskriptive (beskrivende). Der er i denne 

afhandling valgt et eksploratorisk undersøgelsesdesign, da dette vurderes værende mest hensigtsmæssigt for 

den valgte problemformulering. Desuden definere Yin (1989) tre case design som kan anvendes ved casestudier. 
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I afhandlingen er valgt et såkaldt ”bottom down” design, idet de udvalgte cases anvendes til at teste 

besvigelsesteorien og revisors regulering vedrørende bedragere med psykopatiske karaktertræk. 

Yin (1989) og Kruuse (2007) nævner at, casestudier især kan anvendes til at så tvivl om eksisterende teoretiske 

antagelser og videreudvikling af eksisterende metoder. Casestudiet vurderes derfor værende særligt relevant for 

problemformuleringen, idet der igennem et studie af nogle af Danmarks historiens største besvigelsessager, er 

mulighed for at, jeg kan udtale mig om bedrageren og bedragerens karakteristika og derigennem foretage en 

kritisk analyse af ISA 240. 

Yin (1989) har udarbejdet nedenfor grafiske fremstilling af casestudieprocessen: 

 

 

 Yin’s (1989) case study process er anvendt i forbindelse med gennemgangen af de valgte analyse-enheder. Af 

figuren fremgår det, at første step er udvikling af en teori hvortil man kan relatere sit casestudie, samt 

redegørelse for formålet med undersøgelsen. Næste step er derefter udvælgelse af cases, som vurderes relevant 

for undersøgelsens formål, samt en protokol til de indsamlede data. Derefter er det muligt, at foretage analyse 

af de valgte case studier og skrive case rapporten for hver enkelt udvalgt case, for til sidst at drage krydscase 

konklusioner og eventuel forslag til en modificeret teori. 

Figur 3: The case studie process, Yin (1989) 
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Den interne validering af case studiet foretages via konklusionen på de udvalgte case virksomheder. Såfremt de 

fremsatte teorier bekræftes af de faktiske forhold, er der opnået en intern validering af de enkelte cases. Den 

eksterne validering af case studiet foretages via sammenholdelse af de faktiske forhold i alle tre udvalgte cases, 

og hvis teorierne kan bekræftes i flere af de udvalgte cases opnås en ekstern validering. 

Yin (1989) angiver desuden, at det er muligt at generalisere, selvom de udvalgte cases ikke er repræsentative for 

totalpopulationen, men han nævner at det her er vigtigt at generalisere resultaterne i forhold til teorien. Dette 

kræver desuden, at betingelserne for den foretagne undersøgelse er nøje beskrevet således, at en tilsvarende 

undersøgelse burde komme til samme konklusioner. 

Litteratur og kildekritik 
En stor del af den valgte litteratur vedrører internationalt anerkendte teorier og forfattere, og der er foretaget 

en kritisk vurdering af både litteratur og forfattere i forbindelse med dataindsamlingen til denne afhandling. De 

primære kilder består hovedsageligt af kvalitative kilder såsom fagligt anerkendte forfattere, og der er i videst 

muligt omfang anvendt primære kilder for at sikre definitionsvaliditeten. 

Reliabiliteten og datavaliditet  
En stor del af det anvendte sekundære materiale vedrører fagligt anerkendte forfattere, som anses for primære 

kilder, idet en stor del af besvigelsesteorierne er bygget på disse forfatteres studier. Litteraturen vedrører 

hovedsageligt forskere og psykiatere med den relevante erfaring og viden, samt uddannelse inden for de 

relevante emner. De anvendte kilder til brug for kapitel 4, vurderes derfor værende pålidelige og valide. 

Litteraturen og de valgte besvigelsesmodeller som gennemgås i kapitel 4 vurderes værende relevante for 

besvarelse af problemformuleringen. Definitionsvaliditeten og reliabiliteten for disse kilder, vurderes værende 

høj, og data validiteten vurderes derfor værende tilstrækkelig for denne afhandlingen. 

Kapitel 5 vedrører udvalgte danske cases, og den anvendte litteratur og kilder vedrører hovedsageligt impliceret 

personer i besvigelsessagerne. En stor del af litteraturen anvendt i Nordisk Fjer casen er baseret på Charlotte 

Langkildes ”Bedraget”, som tager udgangspunkt i interview med Anders Wejrup og litteraturen er tydelig 

påvirket heraf. Litteraturen omkring IT-Factory casen er baseret på Dorthe Tofts bog ”Bedrag: Om IT factory, 

grådighed og magtsyge”, samt Erik Oves ”Stein Bagger & inderkredsen”. Begge personer har været impliceret i 

besvigelsessagen, hvilket litteraturen også bærer præg af. Litteraturen er anvendt i afhandlingen, idet denne 

litteratur har omfattende beskrivelse af sagerne, og mest detaljeret litteratur på området, o er dermed vurderet 

relevant for afhandlingen. Jeg har i forbindelse med denne afhandling derfor også været opmærksom på 
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forfatterens rolle i besvigelsessagerne og forholdt mig kritisk til forfatterens udlægninger og suppleret med 

alternative kilder og artikler for at sikre data validiteten vedrørende de udvalgte besvigelsescases. 

Definitionsvaliditeten og reliabiliteten er derfor påvirket af disse faktorer, men den kompenserende litteratur og 

en kritisk tilgang til litteraturen gør, at data validiteten vurderes værende tilstrækkelig for skrivningen af denne 

afhandling. 

 Kapitel 6 bygger hovedsageligt på artikler og litteratur fra førende danske og udenlandske forskere, revisorer og 

psykologer, med den relevante erfaring og viden, samt uddannelse inden for de relevante emner. Jeg har 

individuelt vurderet alle de medtagne kilder i forbindelse med litteratursøgningen. De anvendte kilder til brug 

for kapitel 6, vurderes derfor værende pålidelige og valide. 

Besvigelser 

Besvigelser 

Der høres oftest i medierne om økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er en bred betegnelse af 

forskellige typer af kriminalitet, hvilket også omfatter besvigelser. Begrebet besvigelser anvendes hovedsageligt 

af revisorer og jurister mv., og dette begreb anvendes desuden i revisionsstandarder og lovgivning. Dette afsnit 

vil derfor klarlægge definitionen af begrebet besvigelser, herunder hvilke typer af besvigelser der findes.  

Definition 

I henhold til revisionsstandarden ISA 240 (clarificeret) om revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af 

regnskabet, er definitionen på besvigelser følgende ”en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt 

den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en 

uberettiget eller ulovlig fordel” (ISA 240). 
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Fejlinformationer kan bestå af to typer fejl; besvigelser (bevidst handling) og almindelige fejl (ubevidst handling). 

Der er derfor først tale om en besvigelse, såfremt den daglige ledelse (direktion mv.), medarbejdere eller den 

øverste ledelse (bestyrelsen) har foretaget en bevidst handling, som medfører fejlinformation i regnskabet. 

"Besvigelser omfatter, hvad enten de vedrører regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver, incitament eller 

pres til at begå besvigelser, en erkendt mulighed herfor, samt en form for retfærdiggørelse heraf", jf. ISA 240, 

afsnit A1. Denne definition er foretaget på baggrund af teorien udviklet af Cressey, som har udformet sig i 

modellen kaldet besvigelsestrekanten, som vil blive gennemgået i kapitel 4. 

Inden for besvigelser er der tre typer af besvigelser; fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation, 

fejlinformation som følge af misbrug af aktiver og korruption. Da korruption ikke er almindeligt forekomne i 

Danmark, vurderes det derfor ikke relevant for opgaven, samt det faktum at denne type også er udeladt af 

revisionsstandarden ISA 240. Der vil derfor i det følgende kun blive beskrevet de to øvrige typer af besvigelser: 

 Ledelsesbesvigelser 
(daglig ledelse og/eller 
øverste ledelse) 

Medarbejderbesvigelser Tredjeparter (ofte i 
sammensværgelse med 
ledelsen eller 
medarbejdere) 

Regnskabsmanipulation  Manipulation 

 Forkert 
præsentation 

 Bevidst forkert 
anvendelse af 
regnskabspraksis 

 Eventuelt 
sammensværgelse 

 Eventuelt 
sammensværgelse 

Misbrug af aktiver Oftest større beløb: 

 Underslæb 

 Tyveri 

 Betaling for fiktive 
varer 

 Privat benyttelse af 
virksomhedens 
aktiver 

Oftest mindre beløb: 

 Underslæb 

 Tyveri 

 Betaling for fiktive 
varer 

 Privat benyttelse af 
virksomhedens 
aktiver 

 Sammensværgelse 
med en konkurrent 
ved at oplyse 
teknologiske data 
som modydelse for 
betaling 

 Returkommission 
betalt af 
forhandlere til 
virksomhedens 
indkøbere som 
modydelse for 
forhøjede priser 

 Figur 4: Besvigelsesformer (Bloch, Holmslykke & Warning Rasmussen, 2012, s. 15) 
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Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation er en bevidst handling, som foretages af ledelsen eller regnskabsmedarbejdere der har 

mulighed for at påvirke virksomhedens bogføring (ISA 240). 

Regnskabsmanipulation er betegnelsen for tilsigtet fejlinformation ved udeladelse eller angivelse af forkerte 

oplysninger i regnskabet for at vildlede regnskabsbrugeren. Besvigelsen har dermed ikke en direkte 

værdiforringelse, som ved misbrug af aktiver, men kan have indirekte værdiforringelse i det besvigelsen kan være 

foretaget ved overvurdering af omsætning eller andre regnskabsposter, med det formål at sikre bonusudbetaling 

til ledelsen eller medarbejdere, optagelse eller forlængelse af låneaftaler mv. (Bloch et al., 2012).  

Misbrug af aktiver 

Misbrug af aktiver er en bevidst handling i form af tyveri og kan foretages af alle af virksomhedens medarbejdere 

(ISA 240). 

Betegnelsen misbrug af aktiver dækker over de situationer hvor medarbejdere i virksomheden uberettiget 

tilegner sig aktiver fra virksomheden i form af likvider, varelager, kontorartikler mv. Beløbet vil derfor oftest være 

mindre end ved regnskabsmanipulation og besvigelsen vil oftest også foretages af medarbejdere i virksomheden 

uden ledelsesansvar. I PwC's Global Economic Crime Survey fra 2016 rapportere hele 64 % af de adspurgte 

respondenter, at de havde været udsat for misbrug af aktiver (PwC, 2016). I Danmark har det Kriminalpræventive 

Råd foretaget en undersøgelse om arbejdspladstyverier i 2008, hvor 53 % af de adspurgte bekræfter at de har 

taget noget med hjem uden at aflevere det tilbage, og 86 % af disse har gjort det en eller flere gange inden for 

de seneste 6 mdr. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at det hovedsageligt er kontorartikler der tages med 

hjem (79% af de adspurgte), og genstande der indgår i produktionen (12 % af de adspurgte). Dette bekræfter 

teorien om, at der ved misbrug af aktiver hovedsageligt er tale om mindre beløb, dog i langt større omfang. 

Revisionshandlinger 
Det primære ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser ligger hos virksomhedens øverste og daglige 

ledelse, jf. ISA 240. Det er dermed virksomheden som har det primære ansvar for, at implementere interne 

kontroller der reducerer muligheden for at besvigelser kan forekomme og dels at besvigelser foretaget bliver 

identificeret. Dette indbefatter en forpligtelse til, at skabe en kultur af ærlighed og etisk adfærd. Det er den 

øverste ledelses opgave at føre tilsyn med, at den daglige ledelse har implementeret disse processer og at sikre 

at den daglige ledelse ikke har upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen (regnskabs-
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manipulation). Grundet den daglige ledelses rolle vil denne have mulighed for, at tilsidesætte interne kontroller 

som ellers synes værende effektive. 

Det er derfor også sværere for revisor, at opdage fejlinformation i regnskabet som følge af besvigelser, end 

fejlinformation som følge af fejl. Dette skyldes, at besvigelser oftest indeholder sofistikeret tiltag for at skjule 

besvigelsen, såsom udeladelse af transaktioner eller forfalskninger. Derudover indeholder ISA 240, afsnit 5-7 en 

række begrundelser herfor såsom: 

 En revision efter ISA'erne har iboende begrænsninger (stikprøver og skøn) 

 Sofistikerede og omhyggeligt organiseret tiltag udformet for at skjule besvigelser 

 Sammensværgelser 

 De involverede personers anciennitet 

 Ledelsens position og dermed mulighed for tilsidesættelse af kontrolprocedurer 

Det er revisors ansvar at udføre en revision, foretaget i overensstemmelse med ISA'erne, hvorved revisor opnår 

en høj grad af sikkerhed for at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation. Det er dermed ikke 

revisors ansvar at opdage besvigelser med mindre, at de foretagne besvigelser gør at regnskabet som helhed 

ikke er uden væsentlig fejlinformation. Der kan derfor være foretaget besvigelser i mindre omfang som ikke har 

betydning for regnskabet som helhed. Dette indebærer, at hvis besvigelsen(erne) er mindre en det fastsatte 

væsentlighedsniveau, vil regnskabet stadig som helhed være uden væsentlig fejlinformation. Dette forhold gør 

også, at selvom der som ovenfor angivet er mange der stjæler kontorartikler mv. fra deres arbejdsplads, vil dette 

formentlig ikke udgøre en væsentlig fejlinformation i virksomhedens regnskab. Hvis der under revisionen 

identificeres besvigelser, pålægges revisor dog at bringe dette til rette ledelsesniveaus kendskab, også selvom 

forholdet kan anses som ubetydeligt jf. ISA 240, afsnit A60. Det rette ledelsesniveau afgøres af en faglig 

vurdering, men vil oftest ligge et niveau over de involverede personer. 

Professionel skepsis 

Revisor skal som krævet i ISA 200 udvise professionel skepsis gennem hele revisionen og tage højde for 

muligheden for at der kan forekomme besvigelser, uanset revisors hidtidige erfaringer med virksomhedens 

øverste og daglige ledelse, jf. ISA 240, afsnit 12. Professionel skepsis omfatter overvejelser af pålideligheden af 

den information, der anvendes som revisionsbevis. Dog kan revisor anse registreringer og dokumenter for ægte 

medmindre der er grund til at antage det modsatte, jf. ISA 240, afsnit 13. Yderligere revisionshandlinger kan jf. 

ISA 240, A9 være: 
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 Indhente bekræftelse direkte fra tredjeparten 

 Anvende en ekspert til at vurdere dokumentets ægthed 

Derudover skal revisor ved inkonsistens omkring forespørgsler til den øverste ledelse og den daglige ledelse 

undersøge disse uoverensstemmelser, jf. ISA 240, afsnit 14. 

Drøftelser i opgaveteamet 

Det er et krav jf. ISA 315, at der foretages en drøftelse i opgaveteamet af, hvor udsat virksomhedens regnskab 

er for besvigelser. Formålet med drøftelsen er, at teammedlemmer kan dele deres erfaring og indsigt på hvilke 

områder virksomheden er udsat for besvigelser, og fastlægge revisionshandlinger til imødegåelse af disse 

besvigelsesrisici. ISA 240, afsnit A11 giver en række forhold som drøftelsen kan omfatte, som hovedsageligt 

bygger på besvigelsestrekantens 3 elementer. Den opgaveansvarlige partner skal ligeledes tage stilling til hvilke 

forhold der skal kommunikeres til de teammedlemmer der ikke er med til mødet. 

Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter 

I forbindelse med revisors udførelse af risikovurderingshandlinger, som krævet i ISA 315, skal revisor jf. ISA 240 

gennemføre vurderingerne i ISA 240 afsnit 17-24, for identifikation af væsentlige fejlinformation i regnskabet 

som følge af besvigelser. 

De angivne revisionshandlinger i ISA 240, afsnit 14-24 omfatter følgende: 

 Forespørgsel til den daglige ledelse om deres vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde 

væsentlige fejl som følge af besvigelser. 

 Identifikation af den daglige ledelses proces for reaktion og identifikation af besvigelser i virksomheden, 

herunder eventuel kommunikation med den øverste ledelse vedrørende denne proces. 

  Den daglige ledelses eventuelle kommunikation til medarbejdere om dens holdning til forretningsmæssig 

og etisk adfærd ("tone at the top"). 

 Forespørge den daglige ledelse, andre relevante medarbejder og hvis relevant intern revisions afdeling om 

de har viden om faktiske eller mistanke om besvigelser foretaget i virksomheden. 

 Forespørge den øverste ledelse, om de har viden om faktiske eller mistanke om besvigelser foretaget i 

virksomheden. 

 Vurdere indikationer på besvigelsesrisikofaktorer i forbindelse med udførelsen af indhentet revisionsbevis 

og risikovurderingshandlinger. 
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 Derudover skal revisor vurdere om der i forbindelse med udførelsen af revisionen er identificeret 

usædvanlige forhold der kan indikere risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

Revisionsdokumentation 

Jf. ISA 240, afsnit 44-47 skal revisors dokumentation vedrørende besvigelser indeholde følgende: 

 Konklusion på de identificerede risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser på regnskabs- 

og revisionsmålsniveau, opnået gennem drøftelse på opgaveteamet. 

 Reaktioner på de identificerede risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, samt arten, 

omfanget og den tidsmæssige placering af revisionshandlinger. 

 Revisionshandlinger og konklusion herpå vedrørende den daglige ledelses mulighed for tilsidesættelse af 

interne kontroller. 

 Dokumentation af forespørgsel til den øverste ledelse, den daglige ledelse og andre relevante personer og 

myndighed. 

 Begrundelse for konklusion, hvis der ikke er identificeret en naturlig risiko vedrørende besvigelser for 

indregning af indtægter (forhåndsantagelsen). 

De identificerede revisionshandlinger vedrørende besvigelser ligger stor vægt på en overordnet risikovurdering 

af mulighederne for besvigelser på enkelte regnskabsposter og gennemgribende effekt på regnskabet. Kravene 

til revisionshandlingerne ligger desuden stor vægt på forespørgslen af den øverste ledelse, den daglige ledelse 

og eventuelt øvrige medarbejdere. 

Teori 

Principal-Agent teori 

Principal-Agent teorien er baseret på individets optimering af egen formue. Da ejerskab og ledelse ofte er adskilt 

i større danske virksomheder, vil virksomhedsejeren (principalen), derfor overdrage kompetencen til at foretage 
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økonomiske beslutninger til en ledende medarbejder i virksomheden (agenten). Dette skaber en økonomisk 

problemstilling, idet principalen frygter at agenten ikke varetager principalens interesser, men derimod sine 

egne, og agenten vil forsøge at maksimere sin egen nytteværdi. Der er derfor også flere der forklarer revisionen 

med baggrund i denne teori, idet revisionen foretages som en overvågning af agenten og afrapporteringen sker 

til principalen. Teorien medfører at principalen vil forsøger at udvikle styringsinstrumenter og 

incitamentsstrukturer, til at sikre at agenten handler i overensstemmelse med principalens interesser (Elm-

Larsen, 2013, s. 185). 

Der er dog forskellige typer af virksomheder, og i teorien opdeles virksomhederne i to typer, nemlig ejerstyrede 

og lederstyrede. De lederstyrede virksomheder er defineret ved at aktiebeholdningen er spredt på mange ejere 

og medarbejderne i virksomheden kun har en meget beskeden andel, og ledelsen i virksomheden handler på 

vegne af de mange aktionærer. De ejerstyrede virksomheder er betegnet ved at ledende medarbejdere har en 

betydelig ejerandel og dermed i større omfang handler ud fra egne interesser. Med udgangspunkt i teorien, bør 

de ejerstyrede virksomheder være mere lønsomme end de lederstyrede, idet medarbejderne i disse 

virksomheder i langt større grad har mulighed for at berige sig på aktionærernes bekostning. Dette skyldes til 

dels moralske grunde, men også mekanismer i markedet, som forhindre lederne i de lederstyrede virksomheder 

at gøre sådan. For det første er der aktiemarkedet, hvor selskabets kurs påvirkes negativt ved dårlige 

præstationer, og hvis dette skyldes dårlig ledelse, kan ledelsen blive afsat ved et eventuelt opkøb. For det andet 

er der konkurrence om lederstillingerne i større virksomheder, idet topstillingerne giver prestige, magt og penge. 

For det tredje er der konkurrencen på de markeder, hvor selskabet sælger sine produkter. Hvis der er høj 

konkurrence, vil det betyde at lederne har mindre mulighed for at forfølge egne interesse, idet produkternes 

stykomkostning vil stige og dermed vil rentabiliteten i virksomheden falde. Ikke mindst er ledernes aflønning i 

større virksomheder ofte afhængig af selskabets økonomiske performance, i form af bonus, 

aktieoptionsprogrammer mv., hvilket skaber en større overensstemmelse mellem aktionærernes og ledernes 

interesser (Douma & Schreuder, 2004, s. 146-177). 

Agent/Principal teorien forudsætter, at både principalen og agenten stræber mod optimal udbytte. Et helt 

afgørende spørgsmål i teorien er derfor hvor godt, eller om, principalen kan iagttage agentens adfærd for, at 

sikre optimal udbytte. Hvis principalen kan iagttage agents arbejdsindsats, kaldes dette symmetrisk 

informationsniveau. Her kan principalen fastsætte et niveau for agentens arbejdsindsats, der sikre et optimal 

udbytte for principalen, ved en given belønningsstruktur. Derimod hvis en principal ikke kan iagttage agentens 

arbejdsindsats, kaldes dette asymmetrisk informationsniveau. Dertil kommer, at selskabets performance ikke 
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kun er angivet af agentens virke, men også er påvirket af omgivelserne. Derfor skal principalen vurdere om 

resultatet af virksomheden skyldes agentens virke eller påvirkninger fra omgivelserne. I dette tilfælde kan 

belønningsstrukturen angives af to ekstremer, nemlig en fast lønkontrakt, hvor agenten får en fast løn uagtet 

agentens arbejdsindsats. Problemet med denne type belønningsstruktur er, at agenten ikke har noget incitament 

til at yde en ordentlig eller særlig indsats. Den anden ekstrem er, at agenten modtager afkastet minus et fast 

beløb, i lighed med en forpagtningsaftale. I denne situation, har agenten det maksimale incitament til at øge sin 

egen arbejdsindsats og øge det totale afkast. Disse to ekstremer er forskellige i belønningsstruktur, men også 

risiko. Med en lønaftale, er det principalen, der tager hele risikoen, mens det ved en forpagtningsaftale er 

agenten der påtager sig hele risikoen. Det er dermed belønningsstrukturen, der bestemmer risikofordelingen 

mellem principalen og agenten. Belønningsstrukturen er derfor også afhængig af principalen og agentens 

holdning til risiko. I teorien anvendes 3 risikotyper: 

 Risikoneutral 

 Risiko uvillig  

 Risikovillig 

Risikoneutral er et udtryk for at personen er ligeglad med den påtaget risiko, og ikke stiller krav om kompensation 

for risikobæringen. Risiko uvillig er betegnelsen for en personen som ikke ønsker at påtage sig en øget risiko uden 

væsentlig højere forventet indtægt og det omvendte for risikovillighed. Det formodes generelt, at principalen er 

risikoneutral og agenten risikoavers (risikovillig). Agenten er dermed kun indstillet på, at påtage sig en øget risiko 

ved en væsentlig større forventet indtjening, og dermed højere incitament til at gøre en større arbejdsindsats. 

Den optimale kontrakt for principalen bliver derfor en kontrakt hvor der er en risikodeling mellem agent og 

principal. Dette gør sig kun gældende, hvis principalen er risikoneutral og agenten risikoavers, hvilket også 

teorien bygger på. Dette forhold kan forklares ved, at principalen har mulighed for at sprede sin risiko, og dermed 

kan acceptere at være risikoneutral, imens agenten som hovedregel ikke har denne mulighed og derfor ønsker 

at være risikoavers (Elm-Larsen, 2013, s. 185-88 &; Douma & Schreuder, 2004, s. 146-177). 

Ud over denne beskrevne risikodeling, er der også fra principalen en skjult handlen, også i litteraturen kaldet 

"moral hazzard", imens der for agenten kan være tale om et asymmetrisk informationsniveau, i forbindelse med 

viden om økonomiske forhold eller andet, som agenten kan anvende inden agent-principal forholdet 

påbegyndes, også i litteraturen kaldet "adverse selection". Disse forhold skyldes det asymmetriske 
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informationsniveau ved kontraktens indgåelse, og hvor principalen ikke kan iagttage agentens arbejdsindsats 

(Elm-Larsen, 2013, s. 185-88 &; Douma & Schreuder, 2004, s. 146-177). 

Det er der er dermed vigtigt, at udarbejde en aflønningsmodel og incitamentsstruktur, der afslører agentens 

virkelige kapacitet og arbejdsindsats, igennem kvalitative og kvantitative målenheder. Derudover skal der tages 

højde for agentens egen medvirken til resultatet og udefra kommende faktorer (Elm-Larsen, 2013, s. 185-88 &; 

Douma & Schreuder, 2004, s. 146-177). 

Der er ofte relativt store omkostninger forbundet med overvågning af agenten, og her kan revisionen være  med 

til at opfylde behovet om overvågning fra principalens side. 

Revisionsstandarderne bygger på denne principal-agent teori, men dette rejser også spørgsmålet om hvorledes 

agentens karakteristika som anvendes i teorien er sammenfaldende med en psykopatisk agents afvigende 

karaktertræk. Dette forhold vil blive diskuteret senere i afhandlingen. 

Besvigelsestrekanten 
Besvigelsestrekanten er en model udviklet af Donald R. Cressey der anvendes til at forklare hvorfor personer 

fristes til at foretage besvigelser, altså bedragerens motiver for at foretage besvigelsen. Cressey udviklede en 

hypotese i forbindelse med sin Ph.d. i kriminologi: 

"Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which 

is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, 

and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their 

conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds 

or property." (Cressey, 1953). 

Cressey's hypotese er det vi i dag kender som besvigelsestrekanten, og denne teori tager udgangspunkt i de 3 

ben i Cressey's hypotese, at der skal foreligge mulighed (perceived opportunity) for at begå besvigelsen, der skal 

foreligge et incitament (perceived nonshareable financial need) og personen skal kunne retfærdiggøre 

besvigelsen (rationalization) (Cressey, 1953 & Cressey, 1955).  
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Figur 5 Besvigelsestrekanten, egen tilvirkning efter Bloch Christensen et al. Side 24 

De tre risikofaktorer skal alle være tilstede for, at en besvigelse kan ske, og jo større omfanget af de 3 

risikofaktorer er tilstede, jo større er sandsynligheden for besvigelser foretages. Besvigelsestrekanten og 

Cressey's teorier bag denne model, er også den teori der ligger til grund for den internationale revisionsstandard 

om besvigelser ISA 240. De tre elementer i besvigelsestrekanten vil blive gennemgået nedenfor. 

Incitament/pres (nonshareable problems) 

Ifølge Cressey var et vigtigt element i det at begå besvigelsen, at der var tale om et "nonshareable problem". 

Definitionen af om problemet er "nonshareable" er en individuel følelse hos den potentielle bedrager, og hvad 

der af en person kan anses som "nonshareable", kan af en anden person anses som "shareable". Udover at 

problemet skal være "nonshareable", skal problemet også være af finansiel karakter, idet problemet ved denne 

type oftest kan løses ved bedrageri af likvider eller andre aktiver (Cressey, 1953). 

I forbindelse med Cressey's interviews identificerede han 6 typer af "nonshareable problems": 
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 Økonomiske problemer (Violation of ascribed obligations) 

 Personlige fejltagelser (Problems resulting from person failure) 

 Fejlslagne forretninger (Business reversals) 

 Fysisk isolation (Physical isolation) 

 Statusambition (Status-gaining) 

 Arbejdsgiver/arbejdstagerforhold (Employer-employee relations) 

Økonomiske problemer (Violation of ascribed obligations) 

Økonomiske problemer har historisk vist sig som værende en stor motivation for at begå besvigelser. Betroede 

personer (såsom økonomidirektør, regnskabschef mv.), kan føle at deres status som betroede medarbejdere 

medfører, at de skal opføre sig på en bestemt måde. Når betroede medarbejdere kommer i økonomiske 

problemer, ved for eksempel manglende styr på privatøkonomiske forhold, spillegæld, afhængigheder eller 

lignede, kan problemet være umuligt at dele med omgivelserne, idet personen må konfronteres med uhæderlig 

adfærd og dermed ikke værdig til at være en betroet medarbejder. 

Personlige fejltagelser (Problems resulting from person failure) 

Et andet problem der kan være umuligt for betroede personer at dele med omgivelserne, er ifølge Cressey, 

personlige fejltagelser eksempelvis i form af fejlslagne personlige investeringer. Disse handlinger kan være udtryk 

for dårlig beslutninger, og dermed kan den betroede person miste status og anseelse, og får at dække over disse 

problemer kan den potentielle bedrager anse besvigelser som eneste udvej. 

Fejlslagne forretninger (Business reversals) 

Den tredje type af problem er fejlslagne forretninger og forskellen i forhold til personlige fejltagelser er, at 

problemet er forårsaget af udefra kommende forhold, og dermed ude af personens egen kontrol, såsom 

økonomiske kriser, inflation mv. Uanset de fejlslagne forretninger ikke skyldes personens egne fejl, føler 

personen stadig ikke denne kan dele problemer med omverdenen af frygt for at miste status og anseelse. 

Fysisk isolation (Physical isolation) 

Den fjerde type af problem er fysisk isolation. Denne definitionen af fysisk isolation relatere sig til at personen 

ikke har nogen personer at henvende sig til. Det er ikke fordi at personen ikke kan bekende sine problemer, men 

det forhold at personen er i en situation hvor de betroede personer (venner, familie mv.) ikke kan konsulteres. 

Cressey anvender et case eksempel hvor bedragerens kone var død, dette kunne også være fysiske afstande mv. 

Det skal her dog nævnes at Cresseys teori bygge på en undersøgelse foretaget i 1953, og grundet den 
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teknologiske udvikling fra 1953 til i dag, bliver problemet vedrørende den fysiske isolation som følge af afstande 

nok mindre relevant. 

Statusambition (Status-gaining) 

Den femte type problem som Cressey nævner er statusambition. Dette dækker over et ønske om en øget status 

eller levevis, som ikke kan opnås på lovlig vis, og hvor personen ikke vil gå på kompromis med en lavere status. 

Hvis den potentielle bedrager ikke kan indgå i den ønskede statusgruppe, og personen ikke kan opnå dette via 

egen indtjening eller lignede giver dette et incitament til at begå besvigelser. 

Arbejdsgiver/arbejdstagerforhold (Employer-employee relations) 

Den sidste type problem skabes som et resultat af manglende anerkendelse eller hvor medarbejderen føler sig 

uretfærdig behandlet af arbejdsgiveren, men føler sig nødsaget til at arbejde i virksomheden. Dette kan 

eksempelvis være forhold som utilfreds lønniveau, manglende anerkendelse af arbejdet eller for stort 

arbejdspres. Dette kan udgøre et "nonshareable problem" når personen ikke føler denne kan komme med 

forbedringsmuligheder eller løsninger uden at miste sin status i virksomheden. Dette vil kunne skabe en 

motivation for medarbejderen til at hævne sig på virksomheden ved at begå besvigelser. 

Sammenfatningen på den ovenfor gennemgåede typer af "nonshareable problems" er at alle omhandler 

situationer hvor personen vil mister status eller føler en skam, og vil kunne løse problemet i al hemmelighed ved 

at begå besvigelser. En vigtig pointe fra Cresseys studier viser, at det ikke er selve besvigelsen der kræver at 

forholdet bliver hemmeligholdt, men det er omstændighederne forud for besvigelserne (Cressey, 1953 & Wells, 

2012). 

Mulighed 

For at en besvigelse kan forekomme, kræver dette at medarbejderen rent praktisk har muligheden for at foretage 

denne besvigelse. Når muligheden for at foretage en besvigelse foreligger kan dette friste den potentielle 

bedrager, og omvendt kan personen med et "non-sharable problem" jf. incitament afsnittet, ikke begå 

besvigelsen, medmindre muligheden foreligger. Muligheden for at begå besvigelser skabes af virksomhedens 

manglende eller utilstrækkelige interne kontrolmiljø. Den betroede medarbejders mulighed for at begå 

besvigelser, kan derfor begrænses ved et effektivt internt kontrolmiljø etableret af virksomheden. Der findes 2 

typer af interne kontroller; forebyggende og opdagende kontroller. De forebyggende interne kontroller 

reducerer muligheden for at foretage besvigelser, og de opdagende kontroller sikre at den betroede 

medarbejder føler større risiko for opdagelse. Ledelsen har derfor ansvaret for, at der implementeres et 
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fornuftigt internt kontrolmiljø med fokus på både forebyggende og opdagende kontroller for at mindske 

muligheden for besvigelser til et acceptabelt lavt niveau (Bloch Christensen et al., 2012). 

Cressey nævner 2 typer af muligheder for at begå besvigelser: generel viden (general information) og tekniske 

færdigheder (technical skills). 

Generel viden (general information) 

Generel viden eller information refererer til at personen har en viden om at dennes position i virksomheden kan 

udnyttes til at foretage besvigelser. Denne viden kan enten være opnået ved kendskab til andre besvigelser 

foretaget, uærlig adfærd fra andre medarbejdere i organisationen eller blot at medarbejderen har den relevante 

viden om svagheder i interne kontroller i virksomheden eller lignede som kunne udnyttes. 

Tekniske færdigheder (technical skills) 

Tekniske færdigheder refererer til at personen har de nødvendige færdigheder eller evner til at kunne foretage 

besvigelsen. Dette forhold betyder også at medarbejderens jobbeskrivelse ofte vil svare til den type besvigelse, 

som medarbejderen begår. Eksempelvis vil økonomidirektøren foretage regnskabsmanipulation, 

lagermedarbejderen stjæler fra varelageret, kreditorbogholderen overføre leverandørbetalinger til egen 

bankkonto mv. 

ISA 240 har opstillet en række risikofaktorer, som revisor i forbindelse med revisionen skal være opmærksom på 

vedrørende muligheden for besvigelser i bilag 1 til ISA 240. Risikofaktorerne er opdelt i muligheder for besvigelser 

vedrørende regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver.  

Retfærdiggørelse 

Den sidste del i besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse. Cressey pointere, at retfærdiggørelsen ikke er noget 

der sker efter besvigelsen er foretaget, men et vigtigt element som gennemgås inden besvigelsen finder sted. 

Cressyes studier viste, at der generelt var tre typer af retfærdiggørelser; handlingen var ikke kriminel, handlingen 

var retfærdiggjort eller at besvigelsen kun var en del af virksomhedens ansvarlighed, som de ikke kunne holdes 

til ansvar for. 

Cressey identificerede desuden at retfærdiggørelsen hang sammen med deres jobbeskrivelse, og inddelte derfor 

bedragerne i 3 kategorier. 
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Selvstændige erhvervsdrivende (Independent Businessmen) 

De selvstændige forretningsmænd der anvendte midler i virksomheden eller kundernes midler til eget forbrug 

mv. Retfærdiggørelsen vedrørende denne type af bedragere var: (1) de "lånte" pengene fra virksomheden og 

ville betale tilbage og (2) det var deres penge, og man kan ikke stjæle fra sig selv. 

Langtidsbedragere (Long-term violaters) 

Langtidsbedrageren er karakteriseret ved at bedrageren misbruger virksomhedens aktiver eller virksomhedens 

kunders aktiver ved at overføre likvider til egen konto over en længere periode. Også denne gruppe brugte 

hovedsageligt retfærdiggørelsen om, at de kun "lånte" pengene og ville betale tilbage for at retfærdiggøre 

besvigelsen. Baggrunden herfor kan variere i karakter. 

Langtidsbedrageren vil dog ifølge Cressey komme i en krise, når besvigelsen har stået på i længere tid og beløbet 

af besvigelsen er blevet for stor til at bedrageren ikke vil kunne tilbagebetale beløbet. Når dette indtræder vil 

bedrageren ikke længere være i stand til at anvende retfærdiggørelsen om, at der kun er tale om et midlertidigt 

"lån". Nu står bedrageren overfor 2 muligheder: (1) de kan genoptage deres liv som lovlydige borgere og stoppe 

bedrageriet, eller (2) de kan indse og indordne sig i den nye kategori, som de vil befinde sig i, nemlig kriminelle, 

og fortsætte bedrageriet, oftest med en intensivering af beløbets størrelse og mindre frygt for opdagelse. 

Stjæl og stik af (Absconders) 

Den tredje gruppe som Cressey identificerede igennem sine studier, var de såkaldte "absconders", som foretog 

besvigelsen og stak af med pengene. Der var i denne type tale om et større pengebeløb, som blev svindlet én 

gang, hvorefter bedrageren stak af inden besvigelsen blev opdaget. Denne gruppe er karakteriseret ved en lavere 

social status end de to øvrige grupper, og oftest personer med få ejendele og sociale netværk. Disse personer 

brugte oftest retfærdiggørelsen om, at de var prædisponeret for kriminel adfærd grundet deres sociale status 

og, at de havde forsøgt at leve et ærligt og lovlydigt liv. 

Besvigelsesskalaen 
Besvigelsesskalaen er udviklet af W. Steve Albrecht, som havde en baggrund som revisor og mente at 

traditionelle revisorer var dårligt udrustet til at håndtere kompleks økonomisk kriminalitet. 
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Figur 6 Besvigelsesskalaen 

Albrecht udførte en omfattende analyse af 212 besvigelsessager i 1980'erne med udgangspunkt i omfattende 

spørgeskemaundersøgelser til interne revisorer der havde været udsat for besvigelser for, at opnå 

baggrundsinformation om bedrageren. Under sine studier identificerede Albrecht en række faresignaler (red 

flags) eller indikationer på besvigelser, som resulterede i en liste med 50 faresignaler fordelt på personlige 

karakteristika (25 indikationer) og det organisatoriske miljø i virksomheden (25 indikationer). Ud fra denne liste 

bad Albrecht de interne revisorer der havde været udsat for besvigelserne rang ordne de i alt 50 karakteristika 

ud fra i hvilken grad disse eksisterede i de enkelte besvigelsessager. Dette arbejde resulterede i en top-10 liste 

over faresignaler vedrørende henholdsvis personlig karakteristika og det organisatoriske miljø i virksomheden. 

Listen er gengivet nedenfor (Albrecht, Romney & Howe, 1984 & Wells, 2011): 

Personal characteristics: 

1 Living beyond their means 

2 An overwhelming desire for personal gain 

3 High personal debt 

4 A close association with customers 

5 Feeling pay was not commensurate with responsibility 

6 A wheeler-dealer attitude 

7 Strong challenge to beat the system 

8 Excessive gambling habits 

9 Undue family or peer pressure 

10 No recognition for job performance 
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Organizational environment: 

1 Placing too much trust in key employees 

2 Lack of proper procedures for authorization of transactions 

3 Inadequate disclosures of personal investments and incomes 

4 No separation of authorization of transactions from the custody of related assets 

5 Lack of independent checks on performance 

6 Inadequate attention to details 

7 No separation of custody of assets from the accounting for those assets 

8 No separation of duties between accounting functions 

9 Lack of clear lines of authority and responsibility 

10 Department that is not frequently reviewed by internal auditors 

For at illustrere ovenstående udviklede Albrecht besvigelsesskalaen, ud fra komponenterne "situational 

pressure", "perceived opportunity" og "personal integrity". Når det situationsbestemte pres er høj, muligheden 

for at begå besvigelser tilsvarende er høj og den personlige integritet er lav, vil der være stor sandsynlighed for 

besvigelser. Albrechts model har dermed mange af de samme grundideer som Cressey og bygger også på 

incitament/pres samt muligheder, mens retfærdiggørelsen er skiftet ud med personlig integritet. Albrecht ligger 

således vægt på personens karaktertræk i stedet for retfærdiggørelsen, hvilket kan være nemmere at evaluere 

for en udefrakommende ud fra information om personen (historiske observationer). 

Besvigelsesdiamanten 
Besvigelsesdiamanten er udviklet af David Wolfe og Dana Hermanson i 2004 og er en videreudvikling af 

besvigelsestrekantens 3 elementer, der tilføjer et ekstra element til den eksisterende model; "Capability”, eller 

oversat kapaciteten eller evnen til at begå besvigelsen. Wolfe og Hermanson argumentere i deres artikel, at for 

at en person skal foretage en besvigelse, er det nødvendigt at denne person har de krævede egenskaber, og 

modellen tilføjer en dimension i forbindelse med vurderingen af risiko for besvigelser inden for det organisatorisk 

miljø og situationsfaktorer til også at se på personens karaktertræk. Forfatterne angiver 6 komponenter som 

indgår i elementet kapacitet (Wolfe & Hermanson, 2004): 

Position/function: For at en person har mulighed for at begå en besvigelser, er det det nødvendigt at personen 

har den nødvendige position eller funktion i virksomheden til at kunne begå denne besvigelse, eks. kan en 

økonomidirektørs position muliggør regnskabsmanipulation. 
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Brains: Derudover er det nødvendigt, at personen har den nødvendige viden til at forstå processerne i 

virksomheden og forstå kontrolsvaghederne som eventuelt muliggør besvigelser. 

Confidence/ego: Personen skal have et stort ego og en stor tiltro/arrogance om, at personen ikke vil blive 

opdaget i besvigelsen. Forfatterne argumentere, at hvis dette karaktertræk er tilstede vil personens 'cost-benefit' 

analyse oftere hælde mod, at foretage besvigelsen. Derudover kan der være en tilfredsstillelse for personen ved, 

at man foretager store besvigelser uden opdagelse og dermed en følelse af overlegenhed. 

Coercion skills: Personen skal desuden have en god overtalelsesevne for, at kunne få de involverede personer til 

at deltage i besvigelsen eller se den anden vej. Derudover vil personen oftest være en chef der leder via 

’management by fear’ og dermed undgår at skulle følge de samme regler som medarbejderne. 

Effective lying: For at besvigelsen skal lykkedes er det nødvendigt at personen er effektiv til at lyve idet 

besvigelsen indebærer, at bedrageren dagligt skal lyve over for medarbejdere, bestyrelse, revisorer mv.  

Immunity to stress: Til sidst er det nødvendigt at personen kan håndtere den store stressfaktor, idet en besvigelse 

der foretages over længere tid er utroligt stressende for personen. 

 

Figur 7: Besvigelsesdiamanten, www.agacgfm.org 

Det fjerde element bør derfor ifølge forfatterne indgå, som en del af risikovurderingen vedrørende muligheden 

for besvigelser i virksomheden. De giver desuden nogle mulige handlinger, som bør foretages i forbindelse med 

risikovurderingen. (1) Evaluering af ledende medarbejdere og nøglepersoners kapaciteter, herunder individuelle 
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karaktertræk, for de personer der besidder positioner i virksomheden med høj risiko for besvigelser. (2) Hvis en 

persons kapacitet repræsentere en væsentlig risiko er det nødvendigt med øget kontrol og yderligere 

revisionshandlinger for at imødegå denne forøget risiko. Derudover nævner forfatterne rotation af personale for 

de enkelte processer for, at minimere indgående kendskab til enkelte processer og identifikation af 

kontrolsvagheder. (3) Løbende evaluering af kapaciteten hos ledelsen og nøglemedarbejdere. Forfatterne 

understreger vigtigheden af, at foretage løbende evalueringer, da også medarbejderne løbende udvikler sig 

igennem deres karriere (både position i virksomheden, samt uddannelse og viden), hvorfor det er vigtigt at disse 

evalueringer foretages kontinuerligt (Wolfe & Hermanson, 2004). 

Predators versus the Accidental Fraudster 
Ifølge Dorminey, Flemming, Kranacher & Riley (2012) defineres den typiske bedrager i ACFE (Association of 

Certified Fraud Examiners, 2009) således “The typical fraudster is often depicted as a first-time offender, middle-

aged, well-educated, trusted employee, in a position of responsibility, and/or considered a good citizen through 

work in the community”. Der er altså tale om en ellers lovlydig borger uden tidligere kriminel baggrund, som har 

fået et incitament (non-shareable problem) og hvor mulighed og rationalisering forekommer, bukker under og 

begår besvigelsen. Denne bedrager kaldes i litteraturen ”the Accidental Fraudster” og det er denne definition 

der ligger til grund for besvigelsestrekantens definition af bedrageren. Der er altså tale om en person der under 

almindelige omstændigheder ikke ville kunne finde på at begå besvigelser. 

Dorminey et al. (2012) mener imidlertid, at nogle besvigelsessager og handlinger foretaget af bedrageren ikke 

kan falde under denne betegnelse, og mere kan defineres som adfærden hos en ”predator”. Forfatterne 

beskriver en predator som en person, der opsøger virksomheder og organisationer hvor personen umiddelbart 

efter ansættelse kan begynde sine besvigelser. Predatoren vil i forhold til besvigelsestrekantens tre elementer, 

derfor foretage besvigelser såfremt elementet mulighed er til stede, mens incitament og rationalisering spiller 

en meget lille eller ingen rolle. Besvigelsestrekantens 2 andre elementer bliver derfor udskiftet, og forfatterne 

bruger betegnelsen kriminelt mind-set i stedet for rationalisering og arrogance i stedet for incitament (se figur 

8). The Predator betegnes også i litteraturen som corporate psychopath og besidder mange af de samme 

karakteristika som psykopaten. The Accidental Fraudster kan hvis personen ikke bliver fanget i tide udvikle sig til 

en Predator. Hvis besvigelsen lykkedes uden, at personen bliver opdaget og især hvor besvigelsen har foregået 

over en længere periode vil fristelsen for, at blive ved med at foretage besvigelsen for stor og rationaliseringen 

vil blive opgivet. 
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Kranacher, Riley & Wells (2011) mener, at predators er bedre til at skjule deres besvigelser, fordi disse netop er 

overlagte handlinger, og derfor planlagt fra starten af personens ansættelsen. Forfatterne mener desuden, at 

besvigelserne oftest vil være mere komplekse og bedre skjult end besvigelser foretaget af the Accidental 

Fraudster.  

 

 

Psykopati 
Når man hører ordet psykopat henledes ens tanker oftest på diverse gyserfilm og seriemordere. Ordet psykopat 

dækker dog over en bredere betegnelse og dækker ikke kun over ekstreme kriminelle handlinger. Psykopater 

kan findes alle steder i samfundet og er også at finde i virksomheder, som kolleger, chefer mv. I afhandlingen 

anvendes ordet "psykopat" om personer med afvigende karaktertræk eller psykopatiske træk. I dag anvendes 

ordet psykopat ikke længere i psykiatrien, men i stedet anvendes betegnelsen dyssocial 

personlighedsforstyrrelse. Ordet Psykopat er dog valgt i denne afhandling, idet begrebet er bredere og dækker 

over en vifte af betegnelse for samme begreb, såsom "sociopat", "karakterafviger", person med ”dyssocial 

personlighedsforstyrrelser" mv. Der er desuden flere i den anvendte litteratur der mener, at psykopat er den 

bedste betegnelse, herunder Robert D. Hare. Ordet psykopat er desuden valgt, da det vurderes værende en mere 

Figur 8: The Impact of the Predator on the Fraud Triangle, Dorminey et al. (2012) 
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sigende betegnelse og derfor også nemmere for læseren at relatere sig til end betegnelser, som karakterafviger 

og person med dyssocial personlighedsforstyrrelser. 

Psykopati er en psykisk lidelse, hvor det ikke er personen selv der lider, men derimod omgivelserne. Psykopati er 

en mangeltilstand, hvor personen har flere manglende karaktertræk som normale mennesker er i besiddelse af. 

Der er dog ikke en kur eller medicinsk metode til at genoprette denne manglende balance hos psykopater, og 

det kan derfor betegnes som en måde at leve livet på (Hare, 1999). 

Psykopati skyldes til dels et genetisk anlæg hos personen, men bliver også påvirket af personens opvækst og 

samfundets sociale værdier. Der er således også undersøgelser der peger på, at andelen af psykopater er 

væsentligt lavere i f.eks. asiatiske lande, idet samfundets sociale værdier er anderledes end vestens og disse 

værdier ligger længere fra psykopatens karaktertræk (Babiak & Hare, 2006, s. 47-48). 

I det følgende anvendes det overordnet begreb psykopat om personer med psykopatiske karaktertræk, mens 

begrebet normale mennesker, anvendes for personer der ikke har disse psykopatiske karaktertræk. 

Der er som beskrevet i indledningen tal der indikere at omkring 2-4 % af alle vestlige mænd er psykopater, mens 

dette tal kun er 1 % for vestlige kvinder, og at disse er overrepræsenteret i chefstillinger og topstillinger i dansk 

erhvervsliv med op til 10 % (Udsen, 2006). Der er derfor relativ stor sandsynlighed for at man som revisor møder 

psykopater i ledelsen i dansk erhvervsliv. 

Psykopatiske karaktertræk 
Udsen (2006) beskriver ti særlige karakteristika ved psykopater, som vil blive beskrevet nedenfor: 

1. Mangel på samvittighed 

2. Overførsel af skyld 

3. Grandios selvforståelse 

4. Impulsivitet 

5. Glat charme 

6. Mangel på empati 

7. Let ved løgn 

8. Overfladiske følelser 

9. Dårlig selvbeherskelse 

10. Evnen til at manipulere 
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De psykopatiske karaktertræk anvendt af Sanne Udsen, er i store træk baseret på psykologen Robert D. Hares 

og Paul Babiaks betegnelser i bøgerne, "without conscience" og "snakes in suits", hvorfor disse danske udtryk 

er valgt i forbindelse med den efterfølgende gennemgang. 

Mangel på samvittighed 

De fleste mennesker kender at have dårlig samvittighed, over noget frygteligt man har gjort – eller ting man ikke 

har fået gjort. Samvittigheden er der, når man gør noget man er bevidst om er forkert, men man gør alligevel, og 

det er der man får dårlig samvittighed efterfølgende og man kan i lang tid efter episoden tænke på at det var 

forkert og at man aldrig skulle have gjort det. Det kan være større eller mindre ting, som at har taget af kassen 

fra sit arbejde eller, at man har glemt en ven eller families fødselsdag. Den dårlige samvittighed vil derfor også 

afhænge af hvor grov eller slem den handling eller episode, som førte til den dårlige samvittighed har været og 

heldigvis glemmer vi som ofte de mindre grove ting. Og hvorfor har vi denne samvittighed når den ofte virker 

som om den kun er til besvær. Det er netop denne samvittighed, som fungere som stopklods for, at udføre 

handlinger vi er bevidste om er forkerte. Samvittigheden gør at vi som mennesker opfører os nogenlunde 

anstændigt og derfor overholder samfundets etiske værdier for hvad der er rigtig og forkert.  

Men her adskiller psykopaten sig fra den normale person ved at psykopaten ikke føler samvittighed og derfor 

ikke har denne naturlige stopklods for handlinger, som man er bevidst om er forkerte. Den manglende 

samvittighed er det væsentligste kendetegn hos en psykopat. Det er dermed ikke handlingen der gør, at man er 

psykopat for dette gøres også af normale mennesker, men det er evnen til at begå denne handling uden at føle 

dårlig samvittighed eller anger på nogen måde.  

Overførsel af skyld 

Vi bliver alle opdraget til, at man skal tage ansvar for ens egne handlinger og det er et karaktertræk man udvikler 

og er en del af det at blive voksen. At man kan tage ansvar for sine egne handlinger og erkende når man har gjort 

noget forkert, ikke har opfyldt sine forpligtelser mv. Men psykopaten vil altid forsøge, at overføre skylden til en 

anden end sig selv. Dette manglende karaktertræk er derfor forholdsvis nemt for andre mennesker at observere, 

hvis det aldrig er personen der skyld i noget som helst, fra små ting som at aflevere ting til tiden, så er det altid 

nogen andres skyld. 

Grandios selvforståelse 

Typiske psykopater vil have et stort selvværd og selvtillid og der er ikke grænser for hvad de kan. Den grandiose 

selvforståelse kan også komme til udtryk ved at psykopaten kan være ringeagtende overfor almindelige sociale 

normer og andre mennesker. Psykopaten mener selv, at personen har ret til en ekstra respekt og følger derfor 
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ikke almindelige normer og regler. Dette kan også være en af grundene til, at psykopater er overrepræsenteret 

i lederstillinger, idet psykopaten kan virke utrolig overbevisende ved en jobsamtale, kan udvise en stor selvtillid 

og love selv de mest urealistiske mål som arbejdsgiveren ofte gerne vil høre. 

Impulsivitet 

Et af psykopatens karaktertræk er desuden, at personen vil have svært ved at være strategisk, og personen vil 

ofte handle meget impulsivt ud fra kortsigtede mål og ønsker. Det kan derfor være de meget kortsigtede ønsker 

der vægtes højest af psykopaten, selvom dette kan skade de mere langsigtede løsninger. Dette kan medføre, at 

deres handlinger og reaktioner kan være uforståelige for normale mennesker. 

Glat charme 

Psykopaten kan være charmerende og smigrende, for at opnå egne ønsker eller mål. De har ikke en naturlig 

barriere som normale mennesker, og dette kan derfor virke som et effektivt middel for psykopaten, for at opnå 

egne mål og ønsker. Psykopaten vil derfor også kun være charmerende og smigrende overfor personer der kan 

hjælpe dem med at opnå egne ønsker og behov. 

Mangel på empati 

En psykopat vil ikke være i stand til at føle empati over for andre mennesker. Med empati forstås evnen til, at 

sætte sig ind i andres følelser, herunder at kunne få ondt af andre, at føle medlidenhed eller at glæde sig på 

andres vegne. Psykopaten kan derfor opfattes af normale mennesker, som værende følelseskold og det kan 

skabe ubehagelige situationer da psykopaten ikke kan sætte sig ind i andres sted og forstå hvorfor normale 

mennesker er kede af det, føler sig forurettet mv. Dette kan også ses idet psykopaten efter at have forvoldt skade 

på andre, kun er i stand til at tale om hvordan dette påvirker psykopaten. 

Let ved løgn 

Alle mennesker kan finde på at lyve og løgnene kan være helt uskyldige, eksempelvis for at undgå sælgere på 

gaden mv. Men ofte afholdes normale mennesker fra at lyve på grund af frygten for, at blive opdaget i sine løgne. 

Normale mennesker vil finde det utroligt pinligt, at bliver opdaget i sine løgne og dette vil afholde de fleste 

normale mennesker i at lyve. Dette gør sig dog ikke gældende for psykopaten, idet psykopaten typisk ikke vil 

have denne frygt for, at blive opdaget og selv hvis psykopaten konfronteres med sine løgne vil personen benægte 

alt. Psykopaten kan desuden finde på at lyve om ting der socialt og etisk ikke anses for tilladt at lyve om, 

eksempelvis sine nærmestes død eller lignende. Psykopater vil ofte også lyve om deres baggrund afhængig af 

omstændighederne for, at gøre sig selv mere interessant eller for at opnå en bedre stilling mv. Det der kan 

overraske normale mennesker er, at psykopaten kan finde på at lyve om forhold der meget let kan kontrolleres 
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af andre mennesker. Dette kan dog også medvirke til, at forholdene ikke bliver kontrolleret, idet normale 

mennesker ikke forventer at nogen kan finde på at lyve om sådanne forhold. 

Overfladiske følelser 

Psykopaten er ikke i stand til at nære egentlig dybe følelser over for andre mennesker og psykopatens kærlighed 

til familien kan måske i større grad være en besidderglæde end egentlig dybfølt kærlighed. Dette kan også 

betyde, at psykopaten kan have svært ved, at blive i længerevarende forhold eller vedvarende utroskab. Dette 

karaktertræk har dog mest betydning for psykopatens privatliv. 

Dårlig selvbeherskelse 

Psykopaten vil have svært ved at undertrykke irritation og aggression og kan derfor pludselig bryde ud i 

vredesudbrud og lignende, hvilket kan føles akavet for normale mennesker i en given situation. Psykopaten har 

ikke den samme barriere, som normale mennesker og sammen med det forhold, at deres irritationstærskel er 

mindre end normale mennesker kan give udtryk i store vredesudbrud over de mindste ting. 

Evnen til at manipulere 

Psykopaten vil ofte besidde en evne til at manipulere med andre mennesker omkring dem for derigennem, at 

opnå personlige ønsker og behov. Dette kræver at psykopaten virker overbevisende og får andre personer med 

på, at gøre ting der måske ikke er i deres eget eller virksomhedens bedste. 

De ovenstående karaktertræk for personer med psykopatiske træk er både åbne og skjulte karaktertræk. Dette 

betyder, at der er karaktertræk der er åbne og dermed muligt umiddelbart at observere for andre mennesker, 

mens der er andre der er mere skjulte og sværere at identificere. 

De fleste mennesker har dog ovenstående karaktertræk i mere eller mindre grad og hvem kan sige ikke at have 

løjet i sit liv, og vi kender alle impulsive personer, men dette gør dem ikke til psykopater. Det er omfanget af 

ovenstående karaktertræk og graden af dette der er det afgørende for, om personen har psykopatiske 

karaktertræk. Det er altså langvarende og omfattende afvigende karaktertræk der er udslagsgivende. Personen 

skal også være afvigende på flere af ovenstående karaktertræk for at være psykopat, dog behøver man ikke at 

opfylde alle ovenstående 10 afvigende karaktertræk. 

Identifikation af psykopater 
Som det er angivet ovenfor er der særlige karaktertræk, som er kendetegnet for psykopater. Men hvordan 

identificerer man lige hvem der er psykopat og hvem der ikke er psykopat? Den anerkendte canadiske psykolog 

Robert D. Hare har udarbejdet en test kaldet "Psychopathy Checklist (Revised)" (PCL-R), som er en klinisk rating 
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skala der giver mulighed for, at måle psykopatiske træk hos voksne personer. Denne test tager udgangspunkt i 

et grundigt interview, foretaget via en kvalificeret psykolog eller psykiater, af testpersonen der bliver evalueret 

og differentiere sig derved fra andre tests ved, at testpersonen ikke selv svarer på spørgsmål, men derimod ved 

psykologen eller psykiaterens vurdering ud fra interviewet. Modellen indeholder 20 karaktertræk, som rates fra 

0-2, ud fra forskellige kriterier sat op i PCL-R modellen. Man kan dermed scorer en person fra 0 til 40 point, hvor 

nul repræsentere en person uden nogen form for psykopatiske karaktertræk og 40 repræsentere en prototype 

på psykopatbetegnelsen (Hare, 2010; Babiak & Hare, 2006). De fleste mennesker vil ved en evaluering af Hares 

PCL-R gennemsnitlig score 5 point. Ved en score på 30 point på PCL-R skalaen, vil personen blive identificeret 

som psykopat, men nogle myndigheder og forskere anvender en score ned til 25 point (Hare, 2006). Det kan 

blandt andet nævnes at den drabsdømte Peter Lundin blev evalueret af psykologen Sten Levander i forbindelse 

med en dokumentarudsendelse på TV2 via et interview i et amerikansk fængsel hvor han blev vurderet ud fra 

PCL-R rating skala. Peter Lunding scorede i denne test i alt 39 point på PCL-R skalaen (Søgaard, 2001). 

De 20 karaktertræk der evalueres i Robert D. Hares PCL-R checklist score er (Hare, 2010): 

  glib and superficial charm 

  grandiose (exaggeratedly high) estimation of self 

  need for stimulation 

  pathological lying 

  cunning and manipulativeness 

  lack of remorse or guilt 

  shallow affect (superficial emotional responsiveness) 

  callousness and lack of empathy 

  parasitic lifestyle 

  poor behavioral controls 

  sexual promiscuity 

  early behavior problems 

  lack of realistic long-term goals 

  impulsivity 

  irresponsibility 

http://www.minddisorders.com/A-Br/Affect.html
http://www.minddisorders.com/knowledge/Parasitism.html
http://www.minddisorders.com/knowledge/Impulsivity.html
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  failure to accept responsibility for own actions 

  many short-term marital relationships 

  juvenile delinquency 

  revocation of conditional release 

  criminal versatility 

 Robert D. Hares PCL-R model er udarbejdet med henblik på, at teste kriminelle psykopater og derfor ligger 

modellen stor vægt på egentlig kriminel aktivitet. I Danmark anvendes WHO's diagnoselist (ICD-10), som står for 

International Classification of Diseases (10. udgave), til diagnosticeringen af psykopater (Udsen, 2006, s- 57-59). 

Der er derfor i denne afhandling lagt vægt på Sanne Udsens beskrevne karaktertræk, da disse dækker over 

karaktertræk medtaget i begge diagnoseopgørelser. Desuden er Sanne Udsens karaktertræk hovedsageligt 

baseret på erhvervspsykologen Paul Babiaks og Robert. D. Hares definitioner i bogen "Snakes in suits", som tager 

udgangspunkt i erhvervslivets psykopater også kaldet corporate psychopaths. 

Den psykopatiske erhvervsleder 
Det kan være utrolig frustrerende for medarbejdere, at have en chef der er psykopat grundet de psykopatiske 

træk som medfører, at den psykopatiske chef er uforudsigelig, magtsyge, impulsive, manipulerende mv. Dette 

medfører, at det er svært for medarbejdere, at vide hvilke opgaver der skal prioriteres den enkelte dag og selvom 

man har gjort som man blev bedt om, kan man få en verbal skideballe i andres påhør fordi man selv burde have 

vidst hvad chefen ville have. Det er dog umuligt for normale mennesker, at forudsige hvad det er den 

psykopatiske chef vil have for arbejdsopgaver udført og hvor grundigt. 

Psykopaten er ovenfor beskrevet via flere karaktertræk det er dog ikke sådan, at alle psykopater er identiske. 

Paul Babiak og Robert D. Hare har identificeret 3 arketyper hos den psykopater erhvervsleder, ud fra hvilket 

operationsfelt og metoder psykopaten bruger for, at opnå sine mål (Babiak & Hare, 2006): 

1) Svindleren 

2) Tyrannen 

3) Dukkeføreren 

Svindleren 

Svindleren vil via sin charme, selvtillid og udstråling få intetanende medarbejder til, at gøre ting, som kan være 

direkte skadelige for deres karriere mv. Svindlen vil have en utrolig stor overtalelsesevne og vil også ofte være 
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stolt og åben, om hvor gode de er til at sælge. Svindleren vil desuden være en parasit for omgivelserne og leve 

af andre, så længe der er noget at leve af for så, at finde et nyt offer. Svindleren vil ofte være en sælger eller 

lignende i virksomheden (Babiak & Hare, 2006).  

Tyrannen 

Tyrannen vil gennem frygt få øvrige medarbejdere i organisationen til, at opnå sine egne mål. Tyrannen vil 

igennem trusler og skrammekampagner kue medarbejderne til at gøre alt hvad de bliver bedt om fra tyrannens 

side. Tyrannen vil oftest være en mellemleder i virksomheden (Babiak & Hare, 2006). 

Dukkeføreren 

Dukkeføreren er den farligste type af psykopater. Dukkeføreren er i stand til, at manipulere medarbejderne i 

organisationen hvor de er blevet ansat og bygger gode relationer til de vigtigste medarbejdere i organisationen 

for derigennem, at sikre sig en "power base". Dukkeføreren vil møde medarbejderne i organisationen og virke 

både imødekommende og rar, samt en motiveret og loyal medarbejder, imens personen vurderer 

medarbejdernes kort- og langsigtede værdi for psykopatens mål. Ifølge Babiak vil psykopaten opdele sine 

kolleger i 3 kategorier: "pawns" (skakbrikkerne), "patrons" (beskytterne) og "organisational police" 

(organisationspoliti). Paws vil blive brugt til, at udføre alt det beskidte arbejde for dukkeføreren, patrons vil ofte 

være dukkeførerens overordnede og brugt til at beskytte og dække over deres handlinger, mens oganisational 

police er personer i job designet til, at sikre virksomhedens politikker, interne kontroller, etiske værdier mv., og 

afrapportere til ledelsen om usædvanlige forhold. Babiak & Hare (2006, s. 134), giver eksempler på disse job som 

værende, intern revision, HR supervisor, sikkerhedsfolk mv. Dukkeføreren vil oftest være leder i en virksomhed 

(Babiak & Hare, 2006). 

 

Hvor findes psykopaten 
Det vestliges idealer til erhvervsledere og mellemledere er sammenfaldene med, nogle af de psykopatiske 

karaktertræk og psykopaten vil derfor også ofte fremstå, som en god kandidat ved en jobsamtale. Psykopaten vil 

desuden kunne give et indtryk af, at udleve det moderne ideal om personlig udfoldelse og det vil derfor også ofte 

medføre, at psykopaten vil få større spillerum. Psykopaten kan som udgangspunkt findes i alle brancher, stillinger 

mv. Psykopatens karaktertræk gør dog, at der er større sandsynlighed for at finde dem i visse brancher og 

stillinger. Generelt vil psykopater foretrække organisationer hvor der er magt, prestige og penge og derudover 

vil psykopatens adfærd også gøre, at denne vil trives i meget fleksible organisationer, hvor tingene går stærkt. 

Dette kunne eksempelvis være organisationer i vækst hvor der er fokus på øget markedsandele, eksempelvis 
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igennem opkøb af virksomheder mv., og hvor der slækkes på de interne kontroller i virksomheden (Babiak & 

Hare, 2006). 

Såvel Sanne Udsen, Paul Babiak og Robert D. Hares råd til ansatte der finder ud af, at deres chef er psykopat er 

således også, at se at komme væk så hurtigt som muligt. Det kan være farligt for såvel ens karriere, som mentale 

sundhed og selvtillid, at blive på arbejdspladsen da psykopaten kan nedbryde ens selvtillid og gøre dig usikker på 

dig selv og din egen faglighed (Udsen, 2006; Babiak & Hare, 2006; Hare, 1999). 

Ekstra Bladet har bragt en artikel kaldet "Her er psykopatens yndlingsjobs" med en top 10 liste over de jobs der 

oftest bestrides af psykopater, baseret på den britiske psykolog Kevin Dutton's bog "The Wisdom of Psychopaths: 

What Saints, Spies and Searial Killers Can Teach Us About Success" (Rosbøg, 2013). Listen nævner blandt andet 

topchefer, advokater, sælgere, politifolk mv., som jobs der i oftest bestrides af psykopater. 

Besvigelsessagerne 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen er der taget udgangspunkt i danmarkshistoriens tre 

største besvigelsesskandaler for, at belyse arten af besvigelser foretaget, psykopatiske træk ved 

bedrageren(erne), samt følgerne af de enkelte besvigelsessager. 

De tre besvigelsessager er gennemgået individuelt nedenfor: 

Nordisk Fjer 

Historien 

Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab blev stiftet d. 20 marts 1901 af Hans Ove Lange (H. O. Lange), sammen med nogle 

lokale erhvervsdrivende i Svendborg. Selskabets formål var indkøb af råfjer og dun til videresalg til dyner og 

puder. Hans Ove Lange bliver direktør i selskabet og medlem af bestyrelsen sammen med 3 købmænd fra 

Svendborg der havde indskudt penge i selskabet (Langkilde, 2013). 
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I løbet af få år for H. O. Lange skabt en virksomhed i vækst med indkøb af fjer og dun i blandt andet Kina, Rusland, 

samt hydraulisk presseanlæg i Kina til, at sikre lave forsendelsesomkostninger. I forbindelse med selskabets 

børsnotering i 1928 begyndte det at gå rigtig stærkt for selskabet, med forsat ekspansion i form af fabrikker i 

både USA og Europa (Langkilde, 2013). 

I 1951 ansættes den dengang 25-årige Johannes Petersen som medhjælper i ekspeditionen i København og 

avancerer hurtigt inden for virksomheden. Han får arbejde for H. O. Langes sekretær Hildur Friis-Hansen og 

senere direkte for H. O. Lange. I 1959 udnævnes Johannes Petersen som direktør for fjerfabrikken i Odense og 

allerede her ses nogle af Johannes Petersen ufine metode i form af kapring af moderselskabets kunder og 

udskiftning af dun med fjer. Her skaber Johannes Petersen desuden kontakt med selskabets bogholder Inga Lydia 

Rasmussen (Langkilde, 2013). 

Efter H.O. Langes død i 1961 overtager hans tidligere sekretær Hildur Friis-Hansen ledelsen af selskabet og i 1966 

tildeler hun en direktørpost til Johannes Petersen og pr. 1. april 1969 antager han posten som administrerende 

direktør. Herefter begynder Johannes Petersen sin udrensning i medarbejderstaben i koncernen og placere sig 

selv bedst muligt i fondene mv. for at opnå fuldstændig kontrol med koncernen (Ellemose, 2006). 

Derudover blev der i bestyrelsen indsat prominente herrer, såsom bestyrelsesformand og højesteretssagfører 

Poul Schmidt, Poul Nørregaard Rasmussen der var professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet og 

næstformand i Nationalbankens repræsentantskab og bestyrelse. Samt senere landsretssagfører Ejler Munch 

Andersen, Jørgen Basse, som også var direktør i Magasin du Nord og advokat Niels Falling Olsen. Denne 

professionelle bestyrelse fungerede som garant for omverden og bidrog til illusionen om, at der ikke kunne være 

tale om svindel med en sådan bestyrelse (Langkilde, 2013). 

Johannes Petersen begynder, at fokusere på salg af færdige produkter i stedet for fjer og dun og påbegynder 

ekspansionen hvor der især blev satset stort på det amerikanske marked. Den enorme vækst gjorde det 

nødvendigt med store kapitaludvidelser og koncernens likviditet var hårdt presset, ikke mindst på grund af de 

store fejlslagne satsninger på det amerikanske marked. I stedet for at opgive dette marked, som Johannes 

Petersen havde erklæret som det nye store marked, valgte han i 1978 at dække de underskudsgivende aktiviteter 

i USA via opskruede fjerpriser. Dette skete via betalinger fra likvider af et schweizisk koncernselskab der var 

opløst, men ikke medregnet i koncernregnskabet, hvorfor pengene fremgik på en ikke bogført konto, som kom 

til at hedde ”klubkassen”. Der blev oprettet en inderkreds bestående af Johannes Petersen, Inga Lydia 

Rasmussen, Ib Fagerlund og John Hansen som havde kendskab til de ikke bogførte midler og som forestod den 
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ulovlige sidevirksomhed parallelt med det officielle årsregnskab. Senere kommer desuden Frits Duvier, Erik Von 

Scholten og Morten Fisker Petersen til at besidde en vigtig rolle i inderkredsen og den ulovlige sidevirksomhed 

(Langkilde, 2013; Funch, Christensen & Hansen, 1991). 

Allerede i 1979 blev Centralanstalten for revision opmærksom på varer der var opskrevet med ca. 35 mio. kr. og 

andre gråzonedispositioner. Revisorerne påtalte dette i et brev til Johannes Petersen, men afgav en blank 

påtegning på årsregnskabet. Problemer fortsatte med de opskruede lagerværdier og tilgodehavender, men 

Centralanstalten for revision fortsatte med at afgive blanke revisionspåtegninger. 

Johannes Petersen for øje på en pengemaskine i form af selskabets udviklingsafdeling, NFU, der producerede 

produktionsmaskiner til koncernen og eksterne kunder. Johannes Petersen påbegyndte i slutningen af 1970’erne 

og starten af 1980’erne såkaldte sale-and-lease-back handler med leasingselskaber, til voldsomme overpriser. 

Dette betød en økonomisk indsprøjtning i koncernen, men også en økonomisk belastning for de 

koncernselskaber, som aftog de dyre maskiner i form af forhøjede afskrivninger. Svindlen fortsatte uændret i de 

følgende år. 

Revisorerne opdagede da også i 1982, at der blev handlet maskiner fra NFU og eksterne leasingselskaber til 

opskruede priser og dette forsatte, sammen med andre usædvanlige dispositioner, som blev påtalt igennem 

notater til Johannes Petersen med kritiske bemærkninger. Men Nordisk Fjer fortsatte med, at modtage blanke 

revisionspåtegninger frem til Centralanstaltens måtte sige stop og fratrådte som revisor 18. maj 1987, efter 

endnu en blank påtegning på årsrapporten for 1986/87, men dog med en revisionsprotokol fyldt med kritiske 

bemærkninger (Dørge & Langer, 1991; Langkilde, 2013). 

Svindlen giver også udtryk i en stor udskiftning af økonomichefer i perioden 1980-1985, som følge af den 

usædvanlige ledelse og aktiviteterne i sidevirksomheden, som blev aflejret i det officielle årsregnskab. I vinteren 

1985-86 tiltræder den tidligere revisor Stig-Erik Schaumburg-Müller og hans kollega fra Centralanstalten Anders 

Wejrup som hhv. direktør og controller. Dog holder Schaumburg-Müller, som så mange før ham ikke længe og 

fratræder således i 1987. Anders Wejrup avancerer hurtigt i virksomheden og bliver således udnævnt til 

koncernøkonomichef i 1987 og administrerende finansdirektør i perioden 1988-90. Han har en central rolle i 

forhold til svindlen, dog i forhold til eget udsagn, uden at have kendskab til denne før til allersidst i forløbet 

(Dørge & Langer, 1991; Langkilde, 2013). 

Svindlen bliver rigtig sat i system med Morten Fisker Petersens såkaldte TIP drejebøger for hvordan svindlen 

skulle foretages i de enkelte regnskabsår, med hvad der kaldes bulk handler. Dette begreb dækkede over fiktive 
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handler til de hårdt økonomisk ramte amerikanske selskaber (NF inc.) via selskabet South Sea Products. Duvier 

kommer ved at anvende sine egne selskaber i skattelylande til, at skummet fløden i forbindelse med disse 

handler, med et fast salær på 1,5 % af handlerne (Langkilde, 2013). 

De nye revisorer fra Lundgaard, Andersen & Glud fortsatte som hovedrevisor (hvor Glud havde fungeret som 

medrevisor tidligere år) og der skulle derfor vælges en ny medrevisor, som blev City Revision. Revisorerne fra 

City revision kunne dog ved gennemlæsning af tidligere års regnskaber og revisionsprotokollater ikke forstå 

hvordan de tidligere revisorer kunne afgive blanke påtegninger. Dette medførte et kritisk notat om forholdene, 

som de sendte direkte til bestyrelsen, samt hovedrevisorerne. Johannes Petersen bedte dog 

bestyrelsesmedlemmerne om, at aflevere notatet fra City Revision i uåbnet tilstand til Johannes Petersen, hvilket 

de gjorde. Dog havde Nørregaard Rasmussen læst dette og krævede en forklaring, denne fik han dog aldrig. 

Derudover anvender Johannes Petersens sig flere gange i perioden af at forlænge regnskabsperioden, dels for at 

sløre sammenligningstallene, samt for at skabe ekstra tid til at få vendt de store underskud til overskud. Dette 

samt de mange ændringer til den anvendte regnskabspraksis gør, at årsregnskabet bliver uigennemsigtig og 

dermed umuligt for interessenter at foretage rationelle beslutninger på baggrund af. Flere erhvervsjournalister 

kritisere også Nordisk Fjers regnskaber for at være uigennemsigtige og kritiserede koncernen for manglende 

gennemsigtighed i deres tal. 

Da svindlen stadig voksede til endnu større højder og svindlen blev stadig svære at skjule, selv efter opkøb af 

Chatham, og de amerikanske underskud stadig voksede og skulle dækkes ind via svindlen, kunne Johannes 

Petersen kun se en udvej, nemlig salg af 52% af aktierne til nye internationale samarbejdspartnere. Den såkaldte 

internationaliseringsplan dækkede over et salg af i alt 48% af Nordisk Fjers aktier til Tatsumura-gruppen i Japan, 

Mount Vernon-gruppen i Nordamerika og Hofkammer des Hauses Württemberg i Tyskland på i alt 500 mio. kr. 

Derudover kom en kapitaludvidelse på i alt 600 mio. kr., heraf 300 mio. kr. fra samarbejdspartnerne og 

samarbejds- og licensaftaler. I alt op mod 1,5 mia. kr. Derudover indebar planen en afnotering af Københavns 

Fondsbørs og flytning af koncernen til Amsterdam for at undgå at aflægge koncernregnskab. Derudover skulle 

Nordisk Fjer kontrollerede fonde købe de sidste 4% for at fastholde bestemmende indflydelse. Ifølge Johannes 

Petersen, havde alle disse henvendte sig som meget interesseret købere og ville være en del af Nordisk Fjers 

succes, ligesom der også var andre aktører der havde henvendt sig og ville købe sig ind i succesen. Et kæmpe 

arbejde blev sat i værk og styregruppen bestående af viceformændene Munch Andersen og Falling Olsen, som 

stod for den juridiske del af internationaliseringsplanen, sammen med udenlandske kolleger. Johannes Petersen 
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bekendtgjorde planerne ved den ekstraordinære generalforsamling 25. september 1990 og bekendtgjorde, at 

aftalen var underskrevet og på plads (Langkilde, 2013). 

Der var dog ingen af de nævnte samarbejdspartnere der var interesseret i at købe aktier i Nordisk Fjer og pengene 

var fortsat ikke indgået fra aftalen, som Johannes Petersen havde sagt var underskrevet. Anders Wejrup blev 

stadig mere bevidst om, at der ikke var nogen internationaliseringsplan og at der foregik noget i kulissen, som 

var helt forkert. Derfor valgte han d. 16. november 1990 sammen med finanschefen, at tage til Nordisk Fjers 

hovedbankforbindelse Unibank og fortælle hvad han vidste. Dette medførte en tilbundsgående undersøgelse af 

forholdene i Nordisk Fjer. Johannes Petersen vidste, at svindlen ikke kunne skjules længere og tog sit ejet liv i 

sommerhuset ved Præstø. Bestyrelsen informerede d. 19. november 1990 via en meddelelse til Fondsbørsen, at 

selskabet gik i betalingsstandsning. Derefter foregik en omfattende udredning af sagen, som endte med en 

konkursbegæring til Sø- og Handelsretten d. 5. marts 1991. Dette blev officielt enden på Nordisk Fjer (Langkilde, 

2013). 

Personen 

Johannes Petersen blev født i 1926 og voksede op med faderen der var tidligere lagermand i marinen, samt en 

hjemmegående mor. Begge forældre var involveret i Pinsebevægelsen og familien isolerede sig socialt fra alle 

der ikke var en del af Pinsebevægelsen. Dette resulterede også i at Johannes Petersen hurtigt lærte at holde sine 

problemer for sig selv. Johannes Petersen starter i skolen og lyver om sine forældres baggrund, hvor faderen 

optræder som flådeofficer og moderen tysk-russisk baronesse. Familien flytter hyppigt i Johannes Petersens 

teenageår. 

Efter realeksamen fuldføre Johannes Petersen en kontoruddannelse og bliver kontorelev i et forsikringsselskab, 

hvor han møder sin kommende hustru Ninna Fisker. I 1951 bliver Johannes Petersen ansat i Nordisk Fjer, hvor 

han hurtigt avancerede i koncernen og kom til at arbejde direkte for H.O. Lange. Johannes Petersen bliver en 

frygtet direktør i Nordisk Fjer grundet hans omskiftelige humør, og de ansatte ved aldrig hvor de har ham og i 

hvilket humør han er i den pågældende dag. Han for desuden cementeret sin position ved systematisk at udvælge 

sine medarbejdere, og dette ses tydeligt ved indhentelse af Inga Lydia Rasmussen, som direktionssekretær, og 

som Johannes Petersens øjne og øre i virksomheden. 

Besvigelserne 

Som det fremgår af ovenstående beretning af forløbet med Nordisk Fjer, blev der foretaget følgende besvigelser 

af Johannes Petersen og inderkredsen: 
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 Regnskabsmanipulation 

o Opklassificering af fjer og dun til edderdun og dermed en forøgelse af de amerikanske selskabers 

varelager og efterfølgende fortjeneste ved salg til koncerninterne selskaber. 

o Sale-and-lease-back af produktionsmaskiner til væsentlige overpriser og manglende eliminering 

af den interne avance. 

 Misbrug af aktiver 

o Inderkredsen anvendte ”klubkassen”, som vedrørte et likvideret NF selskab, til personlige 

hævninger og suspekte overførsler. 

o Køb af egne aktier for koncerns midler uden Nordisk Fjer blev noteret for disse aktier. 

o Det fremgår desuden at flere ledende medarbejdere, herunder især Johannes Petersen, 

anvendte koncerns likvide midler til private formål, via kreditkort. 

Psykopatiske træk ved Johannes Petersen 

I litteraturen om Nordisk Fjer fremkommer der flere personlighedstræk ved Johannes Petersen som kunne 

karakteriseres som psykopatiske hvoraf følgende fremhæves: 

 Johannes Petersen lyver i en tidlig alder om sin baggrund over for venner og skolekammerater, hvor 

blandt andet moderen skulle være tysk-russisk baronesse og faderen flådeofficer.  

 Johannes Petersen lyver om sin uddannelse og professionelle baggrund. 

 Det fremgår af litteraturen at Johannes Petersen er yderst effektiv til at manipulere sine medarbejdere 

og samarbejdspartnere, og anvender såkaldte ”C-kure” til at true medarbejdere og revisorer til at ”makke 

ret”. Derudover anvendte Johannes Petersen andres medlidenhed, ved at stille sig selv i offerrollen, som 

historier om trusler fra den amerikanske mafia mv. Det fremgår desuden hvordan Johannes Petersen 

topstyrer hele organisationen i Nordisk Fjer, og instruere alle ledende medarbejdere om kun at 

rapportere til ham selv. Dette medvirker til at, ingen personer kender hele billedet og dermed kun 

fokusere på deres enkelte arbejdsområder og dermed lykkedes det ham, at skjule de omfattende 

besvigelser. 

 Det fremgår også flere steder i litteraturen at Johannes Petersens humør hurtigt kunne vende til et 

raserianfald, og dette skabte frygt hos de ansatte, da denne tilsyneladende mangel på selvbeherskelse 

gjorde, at man aldrig vidste hvilket humør han var i. 

 Det fremgår desuden af litteraturen, at Johannes Petersen havde en grandios selvopfattelse, og hans 

image som international og visionær forretningsmand betyder alt for ham. Det fremgår også at det 
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amerikanske eventyr, som er Johannes Petersens projekt hurtigt fejlslår, kan han ikke acceptere dette 

nederlag og indleder regnskabsmanipulationen for at fastholde denne vision. 

 Der er indikationer på, at Johannes Petersen kun har overfladiske følelser for sine nærmeste 

medmennesker, og hans ægteskab med Ninna virker mere som en besiddertrang end dybfølte følelser. 

Dette er dog kun indikationer ud fra den anvendte litteratur og yderst svært at bedømme. 

 Johannes Petersen viser heller ingen tegn på samvittighedskvaler eller empati for alle Nordisk Fjer 

koncernens medarbejdere som påvirkes af hans besvigelser. I forbindelse med afsløringen, følte 

Johannes Petersen sig ifølge Inga Lydia Rasmussen forrådt af Anders Wejrup og, at alt var mislykkedes 

for ham i livet og indtog offerrollen og udviste dermed ingen empati for Nordisk Fjer medarbejderne der 

ville blive påvirket af hans besvigelser. 

 

IT-Factory 

Historien 

IT-Factory A/S blev stiftet i 1997 oprindeligt under navnet Rio Software Factory A/S, som et datterselskab i 

Complet Data koncernen ejet af Peter Warnø med Lars Munch Johansen i spidsen. Selskabets aktivitet bestod i 

udvikling af applikationer til Lotus Notes/Domino, som bliver samlet i en løsning kaldet "Business Suite", hvilket 

består af 8 færdige Notes løsninger. Lotus Notes var revolutionerende i sin tid inden internettets gennembrud, 

da det gjorde det muligt at kommunikere internt i virksomheden via e-mails, fildeling mv. Allerede året efter 

sælges Complet Data og dermed også IT-Factory til den norske IT-forhandler Merkantildata. Lars Munch 

Johansen og flere medarbejdere ønsker, at købe IT-Factory ud af Merkantildata, men får kun lov hvis øvrige 

eksterne investorer findes. Derfor henvender de sig til 2M Invest, som var et førende it-investeringsselskab og 

selskabet vælger også, at købe 49% af aktierne i IT-Factory, medens Merkantildatas ejerskab reduceres til 35% 

og de øvrige 16% købes af Lars Munch Johansen og øvrige medarbejdere (Toft & Tüchsen, 2009). 

Selskabet oplever stor vækst og udbygger forretningen med øvrige moduler (byggeklodser), som er 

tillægsapplikationer der kan tilkøbes og ligges ind i kundernes egne applikationer, som især skyldes internettets 

udbredelse. Der udvikles også udviklingsværktøjer til Lotus Notes, som opkaldes "Tools Suite", der væsentligt 

forkorter udviklingstiden og adskiller IT-Factory fra andre Notes-partnere. I januar 1999 indgås en teknologisk og 

markedsmæssig alliance med IBM, hvorfor hovedkontoret også flyttes til Boston, USA. Selskabet begynder at 

opkøbe konsulenthuse, idet man ser store muligheder i indtjeningen for Notes konsulenter i markedet. Man 
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opkøber derfor flere konsulenthuse i perioden 2000-2001. Efter IT-boblen bristede i 2000, samt terrorangrebet 

på Wold Trade Center i 2001, begynder selskabets udvikling at vende da kundernes IT-investeringer næsten 

fuldstændig stopper og selskabet mangler kapital. Man beslutter, at sælge konsulentdelen fra og fokusere på 

kerneforrentningen, som er softwaredelen og i den forbindelse ser CSC ud som en mulig køber af konsulentdelen, 

med den nordisk direktør, Asger Jensby i spidsen. Man aftaler derfor et møde med Jensby i november 2001, hvor 

Stein Bagger sidder med, idet han er til jobsamtale hos Asger Jensby vedrørende job i CSC i Sverige. Asger Jensby 

er dog på vej ud af CSC på dette tidspunkt, men han finder IT-Factory interessant og efter sin fratrædelse i CSC 

bliver Asger Jensby ny investor i IT-Factory. Asger Jensby informere desuden, at der tiltræder en ny 

administrerende direktør med fokus på rekonstruktionen af selskabet. Personen er Stein Bagger, som i december 

2001 sætter sig i direktørstolen hos IT-Factory. Software aktiviteten købes ud af IT Factory Holding A/S og det 

nye selskab fortsætter med en medarbejderstab på ca. 50 medarbejdere (Udsen, 2009; Toft & Tüchsen, 2009). 

Årsregnskabet for 2001 viser et underskud på 109 millioner kr. og en negativ egenkapital på 42 millioner. Dette 

medføre, at majoritetsaktionæren 2M Invest A/S i 2002 går konkurs. Hurtigt beretter Stein Bagger om, at "skuden 

er vendt" og at IT-Factory igen giver overskud og samtidig skruer forventningerne op for de kommende år, med 

kraftig stigning i omsætning og resultat. Bankerne bestående af Danske Bank, Nordea, Amagerbanken og Spar 

Nord, som har væsentlige tilgodehavender i IT-Factory, indsætter Kurator Erik Malberg og Søren Hougaard til at 

fremfinde værdier i 2M Invests porteføljevirksomheder, herunder IT-Factory. Erik Malberg og Søren Hougaard 

indtræder derfor i bestyrelsen i IT-Factory og de begynder, at granske forretningen og undrer sig over en stigende 

omsætning, men med stadig større likviditetsbehov. Der er flere udestående tilgodehavender til store 

velrenommeret firmaer og de beder Stein Bagger om dokumentation for disse, som Stein Bagger også 

fremskaffer. Ved opkald til en af disse kunder kender kunden ikke til den udstedte faktura og Stein Bagger bliver 

bedt om forklaring på dette, hvilket han begrunder med, at der må være tale om en fejl og at han ikke har gjort 

noget galt. Bestyrelsen og bankerne vælger ikke at gå videre med sagen, men i stedet begære IT-Factory A/S 

konkurs d. 3. juni 2003, da alt tillid til selskabet og ledelsen er væk. Kurator for nu til opgave, at sælge aktiverne 

der var i selskabet og Michael Mathiesen, som stod bag det konkursramte 2M Invest, gennemgår aktiverne i 

selskabet, herunder hovedsageligt debitormassen. I den forbindelse opdages endnu en falsk faktura, men igen 

undgår Stein Bagger politianmeldelse. Mathiesen springer fra og Asger Jensby og Stein Bagger køber aktiverne 

ud af det konkursramte IT-Factory for fire millioner kr., som betales gennem deres respektive holdingselskaber 

JMI Invest og Agios United. Amagerbanken finder i november 2003, yderligere faktura der er forfalsket, som 
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ligger til sikkerhed for lånene og politianmelder Stein Bagger, dog indstiller politiet efterfølgende 

efterforskningen. 

Det første årsregnskab for det "nye" IT-Factory for regnskabsåret 2003 (perioden 15. januar – 31. december 

2003) udviser en bruttoomsætning på 12.232 tkr. og et overskud på 419 tkr. (se hoved- og nøgletal i figur 9). IT-

Factory opretter desuden en afdeling i Indien, som skal stå for softwareudvikling og indgår desuden i 2004 en 

samarbejdsaftale med det indiske softwarefirma Wipro. Formålet er at udvide fra de gamle Lotus Notes 

løsninger, der er overhalet af internettets fremgang, og i stedet for søge mod at løfte Lotus Notes produkterne 

ud på nettet, blandt andet via produktet "Co-Ex". Det går desværre ikke som forventet med udviklingen af "Co-

Ex" og da IBM bliver globaldistributør af tilsvarende portaliseringsværktøjer, der gør det muligt at løfte ERP-

løsninger ud på nettet, via det amerikanske softwareselskab Bowstreet (WebSphere), ser denne investering ud 

til at være fejlslået. IT-Factory tildeles dog nordisk distributionsret for Bowstreet og indgår samarbejde 

vedrørende udvikling til Lotus Notes. I februar 2005 tilkøbes desuden den europæiske distributionsret via en 

kapitaltilførsel fra aktionærerne på 12,5 millioner kr. og i december 2005 køber IBM det amerikanske selskab 

Bowstreet. Dette opkøb af IBM bliver også af Stein Bagger til udmeldinger om to-eller tredobling af omsætningen 

og væsentlig stigning i medarbejderstaben på den årlige Lotusphere konference i januar 2006. IBM lancere ny 

Websphere som er integreret med Bowstreet software, og IT-Factory udnævnes som global partner (Toft & 

Tüchsen, 2009). 

IT-Factory annonceres på IBM's årlige konference Lotussphere, i Orlando Florida, USA, i januar 2007, at selskabet 

er i gang med udvikling af 3 såkaldte SaaS løsninger (Software As a Service) inden for CRM, HRM og BI. Det 

lykkedes dog ikke, at få lanceret de tre produkter i sommeren 2007, som lovet, idet løsningerne ikke er klar til at 

blive solgt. Det er dog i 2007 at IT Factory tildeles hele 2 priser, idet selskabet kåres af IBM som Danmarks bedste 

partner inden for SaaS løsninger (trods dette ikke er på markedet) og IT-Factory kåres desuden som Danmarks 

dygtigste it-virksomhed i Børsen (Christensen, J. 2007).  

IT-Factory bebuder i januar 2008 på Lotussphere at selskabet er i gang med udvikling af PaaS løsninger (Platform 

as a Service), hvilket er et nyt revolutionerende område for et dansk IT-selskab. I foråret 2008 indgår IT-Factory 

i en forhandling om salg af 30 % af selskabets aktier til den amerikanske kapitalfond General Atlantic med partner 

John Bernstein i spidsen. General Atlantics tilbud udgør 1,75 milliarder kr., svarende til en værdiansættelse af IT-

Factory på 5,8 milliarder kr. Men ved en sådan handel kræves der en såkaldt "due dilligence undersøgelse", hvor 

køber gennemgår forretningsgrundlaget, kunder, finansielle performance og regnskabstal. Dette skal sikre, at 

køberen ikke efter salget er sket, opdager usædvanlige forhold der underminere den værdiansættelse der er 
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udarbejdet. Den finansielle due diligence bliver dog gennemført uden at svindlen opdages. Stein Bagger vælger 

dog, at trækket stikket for det forestående salg til General Atlantic med begrundelsen, at han ikke kan 

samarbejde med partneren John Bernstein og salget bliver derfor ikke til noget (Ove & Andersen, 2009; Toft & 

Tüchsen, 2009). 

Den 16. september 2008 kåres IT-Factory igen som Danmarks dygtigste IT-selskab i Børsens Top-200 liste og den 

24. september 2008 bliver IT-Factory ligeledes kåret i Computerworlds Top-100, som Danmarks dygtigste IT-

selskab. 

Den 24. november 2008 overfaldes Allan Vestergaard med en lægtehammer uden for sit hjem i Farum. Allan 

Vestergaard er i denne periode i gang med en stor investering, idet han og samarbejdspartneren Stein Bagger er 

ved at købe JMI Invest ud af IT-Factory via deres fælles ejede selskab Agios United. Der skal udarbejdes en 

pressemeddelelse vedrørende det forestående salg og Allan Vestergaard med sin kommunikationsrådgiver skal 

have en telefonkonference med Stein Bagger og hans kommunikationsrådgiver Erik Ove d. 27. november, idet 

Stein Bagger rejser til Dubai d. 26. november 2008. Telefonkonference lykkedes dog ikke og Stein Baggers 

påståede kommunikationsrådgiver Erik Ove ringer ikke til Allan Vestergaard som aftalt. De finder i stedet 

nummeret til IT-Factorys kommunikationsrådgiver Erik Ove, som ikke kender til kommunikationen og det 

forestående salg af aktierne i IT-Factory. Allan Vestergaard kan ikke få fat på Stein Bagger og kontakter i stedet 

bestyrelsesformanden Asger Jensby, som heller ikke kender noget til et forestående salg af aktier. Stein Bagger 

tager d. 27. november 2008 en taxa fra hotellet i Dubai til lufthavnen i emiratet Abu Dhabi, hvor han hæver 

25.000 kr. og dagen efter sætter sig på et fly til USA. Asger Jensby kan ikke få kontakt til Stein Bagger og 

igangsætter en undersøgelse med sin advokat Michael Ziegler, Kommunikationsrådgiver Erik Ove, 

bestyrelsesmedlem Erik Børgesen og revisionsfirmaet KPMG. Der findes ingen umiddelbar forklaringer på Stein 

Baggers pludselige forsvinden efter deres gennemgang af regnskaberne. Men efter en gennemgang af Stein 

Baggers lejede kontor på Schæffergården, hvor de finder de forfalskede leasingkontrakter, bliver de hurtigt klar 

over at der er tale om bedrageri (Udsen, 2009; Ove & Andersen, 2009).  

Mandag d. 1. december 2008 bliver IT-Factory begæret konkurs af bestyrelsesformand Asger Jensby og samtidig 

bliver Stein Bagger anmeldt til politiet for bedrageri. Asger Jensby siger om Stein Bagger på pressemødet "Jeg 

sidder tilbage med en mand, som jeg troede var en betroet samarbejdspartner – og som jeg nu må anmelde for 

bedrageri. Det er en mand med super intelligente, psykopatiske egenskaber".  
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Da Stein Bagger lander i New York d. 29. november 2008 tager han kontakt til sin forretningsforbindelse Michael 

Ljungman, som senere modtager en dom for sin medvirken i sagen. Her han låner et kreditkort og en Audi S8, og 

kører mod Los Angeles. Den 6. december 2008 melder Stein Bagger sig selv på Down Town Police Station i Los 

Angeles, hvor han tilstår svindlen. Han bliver udleveret til Danmark 16. december 2008 og Stein Bagger bliver 

idømt 7 års ubetinget fængsel ved retten i Lyngby d. 12. juni 2009. Han blev dog prøveløsladt i marts 2014, efter 

godt 5 års fængsel. 

Udviklingen i "det nye" IT-Factory 

Når man ser udviklingen i både regnskabstal (omsætning og resultat), samt nøgletal i det "nye" IT-Factory, må 

man stille sig selv spørgsmålet – hvad er det der drive forretningen i det nye IT-Factory, som 

ikke var muligt i det "gamle" IT-

Factory? Når man ser på den 

finansielle udvikling i IT-Factory A/S 

for perioden 2003-2007, ser man en 

markant vækst fra år til år i både 

nettoomsætning og resultat på 

mere end 100 %. Som det også 

fremgår af litteraturen omkring IT-

Factory, var der ingen der i 

markedet kendte til IT-Factory's 

kunder, ud over IBM som 

samarbejdspartner og dette kunne i 

bagklogskabens lys undre en hvordan det lykkedes Stein Bagger, at vise en sådan udvikling i salget uden nogen 

væsentlige kritiske stillingtagen til hvilke kunder der genererede denne enorme vækst. Som det også fremgår af 

Dorte Toft bog om IT-Factory var der ingen der kendte til grundlaget for IT-Factorys omsætning og vækst og hun 

stillede spørgsmålstegn ved hele forretningsgrundlaget i IT-Factory via sin Blog for Berlingske Tidende. 

Svindlen 

Regnskabsmanipulationen i IT-Factory bestod af såkaldte "leasingkarruseller", hvor IT-Factory udstedte en falsk 

faktura vedrørende salg af software til et partnerskab, som kunne være både legale IT-virksomheder og falske 

selskaber hvor samarbejdspartneren var bevidste om svindlen, eksempelvis Michael Ljungmans selskaber, og 

partneren pålagde derefter en provision på eksempelvis 2 %. IT Factory henviste derefter partnerselskabet til, at 

Figur 9: Hoved- og nøgletalsoversigt fra IT-Factory A/S regnskab for 2007, via 
www.cvr.dk 
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udstede egen faktura til et angivet leasingselskab, på oprindelig fakturabeløb inkl. provision. IT-Factory havde på 

forhånd forhandlet leasingramme og vilkår med leasingselskabet, som derfor forventer at modtage fakturaen. 

Leasingselskabet betalte derefter fakturaen til partnerselskabet og opkræver løbende månedlige afdrag af IT-

Factory i en leasingperiode på 36 måneder. Leasingselskabet pålægger en normalrente på 6-12 % af den betalte 

faktura, hvorved leasingselskabet tjener penge ved deres finansiering. Partnerselskabet betaler IT-Factory det 

oprindelig fakturabeløb og beholder provisionen på de 2 % for deres rolle som mellemled (Toft & Tüchsen, 2009). 

IT-Factory havde nu registreret en omsætning, og løbende udgifter til leasingselskaberne i form af månedlige 

leasingafgifter. Selve leasingaftalerne skulle i henhold til selskabets prokuraforhold underskrives af direktøren 

(Stein Bagger) og Bestyrelsesformanden (Asger Jensby), dette undgik Stein Bagger dog ved, at forfalske Asger 

Jensbys underskrift på flere af leasingaftalerne. Og for ikke at indregne de finansielle leasingkontrakter i 

årsrapporterne, fabrikerede Stein Bagger nogle tillæg til leasingaftalerne, hvor det fremgik, at forpligtelserne kan 

opsiges med 3 måneders varsel, hvorefter IT-Factory kunne levere softwarelicenserne tilbage (Toft & Tüchsen, 

2009). 

Personen 

Stein Bagger blev født i 1967 på Frederiksberg ind i en familie bestående af moderen Mia Bagger og faderen Rolf 

Bagger, som begge arbejdede som journalister og forfattere. Faderen blev dog skilt fra moderen allerede da Stein 

Bagger var 1 år gammel, og han har ikke nogen væsentlig kontakt med faderen efter, mens moderen flyttede til 

Frederiksværk hvor Stein Bagger vokser op. Stein Bagger dropper ud af 10. klasse og begynder som smedelærling 

på Stålvalseværket, men hans store passion er bodybuildingen. Stein Bagger træner intensivt og deltager i 

konkurrencer rundt om i Danmark. Lærlingepladsen dropper han syv-otte måneder før han kunne være 

færdiguddannet. Stein Bagger får derefter job som aktivitetsguide hos Spies på Mallorca og Tenerife, men han 

vender senere tilbage til Danmark for at starte sit forretningseventyr og starter i tråd med sin passion for 

bodybuilding et selskab, som sælger proteinpulver og kosttilskud. Forretningseventyret går dog ikke som 

oprindelig planlagt og selskabet bliver tvangsopløst. Stein Bagger har store armbevægelser, samt et højt 

privatforbrug og ynder, at tale om sine dyre værdigenstande. Stein Bagger opretter dernæst et konsulentfirma, 

hvor han betegner sig selv som rationaliseringsekspert og får senere titlen som ekspert i turn-arounds. Han 

betegnes af forretningsforbindelser og venner som charmerende, karismatisk og begavet. Også i hans rolle som 

ejer og sælger i selskaberne Future Quality Systems og MasterFrame bliver Stein Bagger kendt for, at gå på 

kompromis med sandheden over for medarbejdere og kunder. Stein Bagger beskrives desuden af Asger Jensby 

som ”han er ikke det her meget empatiske menneske” (Ove & Andersen, 2009, s. 43). 
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Besvigelserne 

Som det fremgår af ovenstående beretning af forløbet med IT-Factory, blev der foretaget følgende besvigelser 

af Stein Bagger: 

 Regnskabsmanipulation 

o Der henvises til ovenstående afsnit vedrørende ”svindlen”. 

 Misbrug af aktiver 

o Anvendelse af selskabets midler til private formål. Blandt andet nævnes rejsen til Dubai, hvor 

Stein Bagger og Annette Uttenthal, samt 2 medarbejdere fra IT-Factory og deres koner nåede at 

bruge 1,2 millioner kr., på en privat rejse betalt af IT-Factory (Toft & Tüchsen, 2009). 

o Køb af kunst, som hang i Stein Baggers private hjem, men som var betalt af IT-Factory (Udsen, 

2009, s. 97-98). 

Derudover kan nævnes at Stein Bagger også er anklaget for at svindle med såkaldte valutabiler, da Stein Bagger 

og konen Annette Uttenthal opgiver falsk adresse i Sverige for at spare dansk registreringsafgift. Leasingselskabet 

modtager en bøde på 2,1 millioner kr., men sagen bliver aldrig rejst med Stein Bagger, da sagen om IT-Factory 

kører for fuld udblæsning. 

Psykopatiske træk ved Stein Bagger 

I litteraturen om IT-Factory fremkommer der flere personlighedstræk ved Stein Bagger som kunne karakteriseres 

som psykopatiske hvoraf følgende fremhæves: 

 Stein Bagger lyver om mange forhold af sit liv, blandt andet til journalister i forbindelse med artikler ved 

IT-Factorys diverse kåringer og priser, samt forretningspartnere og venner. Han lyver blandt andet om 

hvor han er født, pynter på CV’et med blandt andet en MBA og Ph.d., angiver han er tidligere 

Verdensmester i bodybuilding samt at han skulle være uddannet Jægersoldat. Mange af disse løgner er 

relativt nemme at opdage, hvilket kan undre folk, men er klassiske psykopatiske træk jf. Babiak & Hare 

(2006). 

 Det fremgår desuden af litteraturen omkring Stein Bagger, at han er utrolig charmerende, men også snu 

og manipulerende for at opnå sine mål, hvilket kan være et psykopatisk træk. 

 Stein Bagger beskrives som en person der vil frem i verden, og der kan være indikationer på grandios 

selvforståelse. Dette findes blandt andet i hans egen betegnelse som ”Mr. Turnaround”, mens 

sandheden er, at Stein Bagger havde mange konkurser bag sig.  

 Der er også flere medier og artikler, der tvivler på Stein Baggers skyldfølelse. De fleste danskere husker 

nok billeder af Stein Bagger uden for Retten i Lyngby efter afsagt dom, som storsmilende foran den 
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samlede danske presse. Der er i hvert indikationer på en manglende skyldfølelse og empati overfor de 

berørte medarbejdere og investorer. 

 Ved konfrontationen i forbindelse med besvigelsesskandalen i IT-Factory forklarer Stein Bagger sine 

handlinger via dødstrusler til ham selv og familien, samt at han var tvunget til at foretage besvigelserne 

i IT-Factory. Der er ingen accept af hans eget ansvar og handlinger i forbindelse med besvigelserne 

foretaget i IT-Factory. 

 Til sidst bør nævnes Stein Baggers store private forbrug, som blev finansieret af IT-Factory og det 

fremgår, at hans forbrug har været ekstraordinært. Der kan blandt andet nævnes rejsen til Dubai, som 

samlet løb op i en regning på 1,2 mio. kr. (betalt af IT-Factory) med indlogering på det fine hotel Burj Al 

Arab og transport i 3 hvide Rolls Royce limousiner.  

 

Memory Card Technology A/S 

Historien 

Memory Card Technology A/S (herefter kaldet MCT) stiftes i 1992 af John Trolle og selskabets første adresse er i 

et baglokale til en gammel brugs i den lille forstad til Århus, Skåde. Selskabet sælger hukommelseskort (chips) til 

leverandører der laver computere og digitale kameraer. John Trolle mener, at kunderne i Europa har lange og 

ustabile leverancer fra de nuværende leverandører og ser en mulighed for, at komme ind på dette marked 

(Hansen, Jensen & Wittorff, 2013). 

John Trolle står i starten for alt i virksomheden, fra lagerchef, bogholder til sælger, og han arbejder ihærdigt og 

meget. Selskabet starter med, at købe produkterne fra en leverandør i Taiwan, men allerede efter det første år 

begynder MCT at producere hukommelseschips selv i Århus. Og forretningen tager fart, der er stor efterspørgsel 

efter selskabets produkter og der bliver løbende ansat flere medarbejdere. John Trolle forudser, at de stationære 

computere er fortid og satser på hukommelseskort til bærbare computere, og denne satsning bære frugt. 

Selskabet har utroligt travlt og produktionen udvides til at køre i treholdsskift for, at følge med efterspørgslen. 

John Trolle er i denne periode stadig utroligt involveret i virksomheden og er inde over alle detaljerne i 

virksomheden. Eksempelvis skal alle indkøbsfaktura godkendes af ham inden de kommer ind til selskabets 

indkøbschef. 

Det går utroligt stærkt for MCT og i 1994 køber selskabet 40% af en taiwanesisk producent af hukommelseskort. 

Senere bliver den kinesiske partner købt helt ud af selskabet. Allerede i regnskabsåret 1996/97 vises en 

omsætning på næsten 268 mio. kr. og et gennemsnitligt antal medarbejdere på 37. Der oprettes datterselskaber 

rundt om i verden, blandt andet England, USA, Tyskland og Taiwan (Elex, 2015 & Hansen et al., 2013). 
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I december 1997 bliver MCT børsnoteret på Københavns Fondsbørs, ved udbud af 675.000 nye aktier, mens John 

Trolle udbyder 150.000 af sine eksisterende aktier. Udbudskursen bliver fastsat til 210 kr. pr. aktie, og 

børsnoteringen indbringer 173 mio. kr., hvoraf 31,5 mio. kr. går til John Trolle direkte, som følge af salget af sine 

eksisterende aktier. John Trolle er dog stadig hovedaktionær med 55% ejerskab. 

I 1997 får MCT hovedsponsorkontrakten med fodboldklubben AGF og John Trolle indtræder i fodboldklubbens 

bestyrelse og samtidig bliver han medejer af den Århusianske fodboldklub. John Trolles enevældige ledelsesstil 

falder ikke i god jord hos alle omkring fodboldklubben, men det skaber noget optimisme blandt fodboldspillerne 

og aktører omkring fodboldklubben. I 1998 indgår John Trolle og MCT desuden en hovedsponsorkontrakt og 

medejerskabsaftale med det danske cykelhold, der kommer til at hedde ’Team Memory Card Technology Jack & 

Jones’, da cykelholdet pludselig befinder sig i økonomiske vanskeligheder og desperat mangler en ny sponsor. 

John Trolle engagere sig dybt i det nye cykelhold og deltage i mange af de danske og internationale cykelløb. Da 

Cykelholdet i 2000 deltager i Tour de France er han også at finde blandt tilskuerne.  

Af selskabets fem års oversigt fra årsrapporten 1999/2000 fremgår den enorme vækst som selskabet har 

 

  haft igennem perioden 95/96 til 99/00. 

Med en omsætningsstigning på 634 % over 

perioden således, at den i år 1999/2000 

overstiger 1 milliard kroner. I 1998 flyves en 

af de absolutte topfolk fra IT-giganten 

Samsung til Danmark, og der er drøftelser 

om produktion af op til 500 millioner kr. 

Strategien er, at blive blandt verdens 5 

største producenter af hukommelseskort 

inden 2005. Dette vil dog kræve, at 

omsætningen skulle stige til ca. 4-5 

milliarder kr., svarende til en 

omsætningsstigning på 40% pr. år frem til 

2005 (Elex, 2015). Det hele går imod 

børsnoteringen af MCT på den Figur 10: Nøgletal fra årsrapporten 1999/2000 for Memory Card Technoly A/S. 
Kilde: www.cvr.dk 
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amerikanske IT-børs NASDAQ i USA, hvor det estimeres at MCT vil kunne indbringe op mod 700 millioner kr. ved 

en børsnotering. John Trolle sikre sig finansieringen af børsnoteringen ved i 1999, at optage lån med Nordea på 

405,5 mio. kr., samt Danske Bank med 402,5 mio. kr., altså et total låneengagement på 808 mio. kr. (Hansen et 

al., 2013). Lånet blev optaget i US-dollars, idet den planlagte børsnotering i USA ville give en stor indtægt i US-

dollars. 

Den forventede børsnotering på det amerikanske marked øger presset på John Trolle for, at levere 

regnskabsmæssige resultater som forudsætning for, at kunne foretage den forventede børsnotering.  

Internt i MCT lurer problemerne også, idet den nytiltrådte økonomidirektør Henning Bech hvis opgave var, at 

rydde op i MCT og klargøre selskabet til børsnoteringen, identificere usædvanlige forhold. Da han møder ind på 

arbejde en søndag morgen i februar 2000 finder han ud af planer om opskrivning af varelageret med 25 %. Han 

skriver derfor en mail til John Trolle om at en opskrivning af varelageret ikke kan lade sig gøre. Da han møder ind 

dagen efter ser han, at varelageret er opskrevet med 25 %, og John Trolle kalder økonomidirektøren ind til en 

samtale. Henning Bech mener ikke, at det er retvisende at foretage en opskrivning af varelageret med 25%, men 

nærmere at der er behov for en nedskrivning. Henning Bech bliver sendt hjem samme dag, men møder op dagen 

efter med sin opsigelse. Han skriver et brev til bestyrelsesformand Kjeld Ranum om de forhold han har 

identificeret og påpeger, at baggrunden for hans opsigelse ligger i den foretagne opskrivning af varelageret da 

denne er imod generelt accepterede regnskabsprincipper og desuden MCT’s egne regnskabsprincipper (Hansen 

et al., 2013). 

Desuden er der en generel uro i MCT og flere medarbejdere identificere mærkelige forhold. Blandt andet har 

MCT’s lagerchef en klar fornemmelse af, at der er noget der ikke stemmer på lageret. Varelageret er steget 

voldsomt, men ved fysiske optællinger kan mange af varerne ikke findes. En sælger bliver bedt om, at sende 

varer til en værdi af 50 mio. kr. til et selskab, men at varerne skal returneres dagen efter. Også 

indkøbsassistenterne og receptionisterne undrer sig ved pludselige store krediteringer (Hansen et al., 2013). 

Inden den planlagte børsnotering på den amerikanske IT-børs NASDAQ, brister den såkaldte IT-boble, der sker 

et stort fald i RAM priserne på grund af overkapacitet hos producenterne som følge af det afventende IT-marked 

og dollarkursen stiger væsentligt. Alle disse forhold er kritiske for MCT og til sammen kan forholdene være 

livstruende. Bestyrelsen beslutter derfor i september 2000, at udskyde den planlagte børsnotering og udsender 

en fondsbørsmeddelelse, om udskydelsen af noteringen. MCT står dog tilbage med en kæmpe bankgæld, som 

skulle indfries ved udgangen af september 2000 og, som var optaget under forudsætninger af den guldrandet 
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børsnotering i USA. Da bankerne hører denne nyhed hasteindkalder de John Trolle og finansdirektøren til et 

krisemøde. På mødet medbringer de endnu flere dårlige nyheder nemlig, at kvartalsregnskabet viser et 

underskud på 36 mio. kr. og, at der er ”bøvl” med varelageret som følge af en såkaldt genberegning af 

varelageret. Bankerne diskutere om lånet kan forlænges, men især Danske Bank kræver yderligere oplysninger 

fra MCT, som de også modtager. I september 2000 oplyser MCT, at årsregnskabet vil vise en rekordomsætning 

på 1,3 milliarder kr. og et overskud på 16,5 mio. kr. Men blot få uger senere modtagere bankerne besked om, at 

resultatet har forvandlet sig til at underskud på 67,7 mio. kr., grundet lagernedskrivninger. Der hasteindkaldes 

igen til at krisemøde hos bankerne, hvor bankerne fastholder indfrielsen af lånet hos MCT. Der indkaldes til 

bestyrelsesmøde i MCT og bestyrelsen informeres, om den kritiske situation i selskabet hvor John Trolle også 

informere bestyrelsen om, at hvis varelageret skal værdiansættes korrekt kræver dette en nedskrivning på 150 

mio. kr. yderligere. Bestyrelsen indkalder bankerne til en redningsplan for MCT hvor de får alle informationerne 

forelagt og resultatet af mødet bliver, at MCT modtager et lån på 150 mio. kr. mod John Trolle stiller sine egen 

aktier i MCT til sikkerhed for lånet. 

Den interne urolighed i MCT medfører, at ledende medarbejdere holder et hemmeligt møde under John Trolles 

juleferie på Tobago og bestemmer sig for, at informere bestyrelsen om at de ikke har tillid til John Trolle som 

adm. direktør længere, samt fremviser flere kritiske beslutninger mv. Dette resultere i at John Trolle får besked 

af bestyrelsen om, at træde af eller blive fyret d. 5. januar 2001. Lars Marcher overtager posten som adm. 

direktør i MCT efter John Trolle. 

Den nye direktør i MCT, Lars Marcher, beordre en fuldstændig lageroptælling af selskabets 30.000 varenumre, 

da han ikke mener, at selskabets bogførte varelager repræsentere den faktiske værdi. Den 19. januar 2001 og 

før den planlagte lageroptælling, udsender bestyrelsen en fondsbørsmeddelelse om, at en nedskrivning på 

selskabets varelager er uundgåeligt. Allerede 10 dage senere udsender bestyrelsen endnu en 

fondsbørsmeddelelse om, at MCT går i betalingsstandsning. Lageroptællingen er ikke endelig foretaget på dette 

tidspunkt, men det står klart at nedskrivningen vil blive væsentligt mere end forventet. I midten af februar 2001 

offentliggør MCT et forkortet regnskab, som fremviser et underskud for de syv måneder på 624 mio. kr. og en 

negativ egenkapital på 511 mio. kr. Dermed begæres MCT konkurs. Det lykkedes dog efter 3 uger Lars Marcher, 

at sælge resterne af MCT til amerikanske Dataram Corporation for 265 mio. kr.  

John Trolle og 3 andre ledende medarbejdere i MCT bliver i februar 2001 anholdt for mandatsvig og bedrageri af 

politiet i forbindelse ransagninger på flere lokationer. Bagmandspolitiet starter sin efterforskning om mulig 

bedrageri i MCT. I foråret 2007 indledes en retssag mod John Trolle (eller John Rasmussen, som han har skiftet 
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navn til), hvor han står tiltalt for 7 forhold af bedrageri, momssvindel og kursmanipulation, samt MCT’s tidligere 

økonomidirektør Henrik Sørensen. John Trolles tidligere samlever Line Aagaard sigtes for bedrageri, underslæb, 

mandatsvig og momssvig. 

Københavns Byret afsagde dommen den 3. oktober 2008, hvor John Trolle blev idømt seks års fængsel og krav 

om betaling af 2,5 mio. kr. i sagsomkostninger. Desuden fratages han retten til at drive virksomhed i Danmark. 

Danske Bank anlægger erstatningskrav over for John Trolle på 237 mio. kr. og Nordea anlægger erstatningskrav 

på 339 mio. kr. John Trolle er dog ikke til stede i retssalen under domsafsigelsen. Den tidligere økonomidirektør 

Henrik Sørensen blev ved Københavns Byret idømt 2 års fængsel, idet byretten fandt, at han havde ydet ”absolut 

nødvendig bistand” og modtager krav om betaling af sagsomkostninger for 750.000 kr. Line Aagaard frifindes i 

alle anklagerne, men blev i Vestre Landsret i den civile sag dømt til at tilbagebetale 7.400.967 kr. plus renter, 

samt sagsomkostninger på 300.000 kr. 

Både John Trolle og Henrik Sørensen vælger at anke dommen til Landsretten. Henrik Sørensen bliver ved 

Landsretten frifundet for alle anklager og går derfra som en fri mand. John Trolles dom afsagt ved Københavns 

Byret fastholdes på seks års fængsel og dommeren gav en rabat grundet den lange ventetid, idet John Trolle stod 

til en skærpelse af den dom Københavns Byret havde afsagt. 

John Trolle skulle starte afsoningen af sin dom ved Sønder Omme Statsfængsel den 4. august 2011, men John 

Trolle møder ikke op til sin afsoning. I februar 2012 meddeler Per Justesen i pressen, at John Trolle ikke er mødt 

op til afsoning og, at der er udstedt en international arrestordre på ham. John Trolle selv siger, at han ikke har 

hørt fra nogle myndigheder og, at han vil afsone sin straf. Den 7. maj 2012 møder John Trolle op i Sønder Omme 

Statsfængsel og påbegynder afsoningen af sin straf.  

Personen 

John Trolle blev født i 1963 i den lille fynske by Tved, som mellemste bror af 3. Moderen arbejder som 

sygeplejerske på Svendborg Sygehus, mens faderen arbejder på Harald Hallbergs tobaksfabrik. John Trolle vokser 

op en helt almindelig velfungerende arbejderfamilie, i et lille villakvarter i den sydfynske by. John Trolle gør sig 

ikke særligt bemærket i skolen, da det er håndbold og fodbold der trækker mest, og han bliver af tidligere 

skolekammerater også betegnet som havende et usædvanligt stort konkurrencegen. 

John Trolles erhvervseventyr starter i en noget anden retning, nemlig da han, som 16-årig starter som mesterlære 

i en legetøjsbutik i Svendborg i 1979. Her får den unge John Trolle hurtigt meget ansvar, idet ejeren kæmper med 

alkoholproblemer og det derfor reelt er ham der driver forretningen. Og det gør han godt. Han gør sig hurtigt 
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bemærket i branchen, som en arbejdsom og iderig ung mand. Der er også i legetøjsbutikken, at John Trolle møder 

sin kommende hustru Jannie Trolle, som han opbygger et fælles liv med og får et fælles barn med. 

John Trolle starter efter sin tid i legetøjsbutikken, som sælger i HTH køkkener i Svendborg hos Bjerne Hansen, 

som har tilnavnet ”Køkkenkongen af Fyn”. Her bliver John Trolle inspireret af den succesfulde forretningsmand 

og begynder, at drømme om større erhvervseventyr. Der er dog en del klager fra kunderne, idet John Trolle ofte 

lover kunderne mere end hvad han faktisk kan holde og det giver utilfredse kunder, men beløbene er aldrig så 

store at det bliver til nogle formelle klager. John Trolles næste stop på vejen i hans erhvervseventyr er som 

salgschef for Århus-afdelingen af it-firmaet Complet Data, som ejeres af IT-milliardæren Peter Warnøe. John 

Trolle gør det godt som sælger af printer og printerudstyr, men lover oftest mere end han kan holde og lyver om 

hvilke kunder han har kontaktet mv. Jobbet er hovedsageligt aflønnet via provision og der bliver en splid mellem 

Peter Warnøe og John Trolle vedrørende aflønningen hvorefter John Trolle siger op. Der er dog en del ordre som 

John Trolle har fået i hus og derfor skal have provision af, hvilket han får lovning på. Efter skiftet er der dog en 

kunder der annullere ordren og i stedet placere ordren hos Kijaka hvor John Trolle netop lige er ansat. 

John Trolle starter firmaet Memory Card Technology i 1993 i baglokalerne hos en gammel brugs i Skåde, som er 

en lille forstad til Århus, hvor selskabet vil sælge hukommelseschips til computere og digitale kameraer. 

Virksomheden går godt og John Trolle køber en 500 m2 villa på en af Århus bedste adresse med udsigt over 

Marseilles havn, samt en rød Ferrari i indkørslen. John Trolle indleder i 1999 en affære med den 27-årige Line 

Aagaard, og familieidyllen stopper brat da John Trolle under en familieferie i Cannes i Frankrig, bekender, at han 

ser en ny kvinde og rejser tilbage til København. Janni Trolle begærer skilsmisse og flytter fra parrets fælles hjem 

i Århus, hvorefter Line Aagaard flytter ind. Janni Trolle kræver dog i forbindelse med skilsmissen 100 mio. kr. og 

modtager en bankgaranti fra Nordea på 50 mio. kr. I forbindelse med MCT’s konkurs bliver John Trolles enorme 

formue revet væk under fødderne på ham og i juni 2001, indløser Janni Trolle sin bankgaranti i Nordea på 50 

mio. kr., som banken til gengæld har til gode hos John Trolle personligt. John Trolle er dog ikke i stand til at betale 

banken de 50 mio. kr. i forbindelse med Jannie Trolles indløsning af garantien erklæres John Trolle ved udgangen 

af august 2001 ved skifteretten i Århus for personligt konkurs. 

John Trolle sejler i sin båd Anna II til Monaco med sin forlovede Line Aagaard, hvor de indlogere sig i en 

luksuslejlighed til 65 tkr. om måneden og forsøger, at starte et nyt liv med deres nyfødte datter. John Trolle 

indgår et samarbejde med de tidligere MCT ansatte Morten Højen Larsen og Peter Bonefeldt, hvor de starter 

selskabet EZ-Memory, som handler med computer-hukommelseschips og Aczeptor som en 

konsulentvirksomhed. I Monaco møder John Trolle desuden udenlandsdanskeren Jesper Holm, som indgår i 
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samarbejde med de 3 tidligere MCT ansatte. Det nye erhvervseventyr varer dog kort, idet Jesper Holm anklager 

John Trolle for at hæve 300-400 tkr. til sig selv og John Trolle meldes til politiet. 

John Trolle mener derfor, at det er tid til nye omgivelser og flytter til Belgien med Line Aagaard og datteren. Her 

starter han selskabet Memory Corp. John Trolle forlader Line Aagaard til fordel for en belgisk kvinde ved navn 

Willian Verhees, som han senere gifter sig med den 30. juni 2007. Pengene slipper dog hurtigt op, idet selskabet 

går skidt og Willian Verhees formue formøbles væk relativt hurtigt. Det nye ægtepar har derfor brug for penge, 

som John Trolle låner af en nyansat sørgende økonomidirektør i Memory Corp. Hun låner John Trolle 200.000 

EUR. Pengene bliver dog aldrig tilbagebetalt og John Trolles belgiske selskaber går også konkurs. 

Besvigelserne 

Som det fremgår af litteraturen og ovenstående beskrivelse omkring Memory Card Technology, blev der 

foretaget følgende besvigelser af John Trolle og ledende medarbejdere: 

Regnskabsåret 1998/99: 

 Regnskabsmanipulation 

o Overvurdering af varelageret, ved opskrivning af fiktive varer, som pr. statusdagen enten sælges 

via fiktive ordre/faktura og indregnet som nettoomsætning, for i det nye regnskabsår at 

kreditere beløbet igen (Hansen et al., 2013). 

o Opskrivning af varelageret, ved en såkaldt ”genberegning” af varelageret foretaget af bruger id 

02, som er John Trolles bruger-id i økonomisystemet XAL. Genberegningen er ifølge John Trolle 

foretaget for, at regulere anskaffelses- eller kostprisen for en vare opstået i perioden mellem 

tidspunktet for intern registrering af en salgsordre og det endelige produktions- og 

salgstidspunkt. Der er dog i revisornævnets kendelse ingen underliggende dokumentation der 

underbygge denne ”genberegning”, hvorfor der er tale om en overvurdering af selskabets 

varelager og beløbet har reduceret selskabets vareforbrug tilsvarende i regnskabsåret. Beløbet 

udgør mindst 42 mio. kr. for regnskabsåret (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, 

klageskriftets punkt 5.10). 

o Manglende nedskrivning af defekte varer med en værdi på 13,4 mio. kr. for regnskabsåret 

(Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets punkt 7.5). 

o Manglende nedskrivning af overforfaldne tilgodehavende fra salg. Revisornævnets kendelse af 

6. maj 2009, klageskriftets punkt 8.6, angives at der for en amerikansk kunde hvor MCT havde et 
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tilgodehavende på 40,4 mio. kr. ikke havde foretaget en nedskrivning af det overfaldne beløb. 

Den efterfølgende nedskrivning af tilgodehavendet i regnskabet 1999/00 var 27,6 mio. kr. 

o Indregnet kontraktproduktion under regnskabsposten ”nettoomsætning” i forbindelse med 

bearbejdning af produkter for Samsung med 183,6 mio. kr. og tilknyttet vareforbrug på 181,3 

mio. kr. Kontrakten burde have været indregnet som et nettoprovenuet under regnskabsposten 

”nettoomsætning” med 2,3 mio. kr. (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets 

punkt 9.8). 

 Misbrug af aktiver 

o Der er ikke i forbindelse med litteraturen omkring John Trolle og MCT beskrivelser af John Trolle 

eller andre ledende medarbejder har foretaget misbrug af aktiver. 

Regnskabsåret 1999/00 

 Regnskabsmanipulation 

o Overvurdering af varelageret, ved opskrivning af fiktive varer, som pr. statusdagen enten sælges 

via fiktive ordre/faktura og indregnet som nettoomsætning, for i det nye regnskabsår at 

kreditere beløbet igen. 

o Opskrivning af varelageret, ved en såkaldt ”genberegning” af varelageret foretaget af bruger id 

02, som er John Trolles bruger-id i økonomisystemet XAL. Genberegningen er ifølge John Trolle 

foretaget, for at regulere anskaffelses- eller kostprisen for en vare opstået i perioden mellem 

tidspunktet for intern registrering af en salgsordre og det endelige produktions- og 

salgstidspunkt. Der er dog i revirnævnets kendelse ingen underliggende dokumentation der 

underbygge denne ”genberegning”, hvorfor der er tale om en overvurdering af selskabets 

varelager, og beløbet har reduceret selskabets vareforbrug tilsvarende i regnskabsåret. Beløbet 

udgør ca. 50 mio. kr. for regnskabsåret (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets 

punkt 11.10). 

o Manglende eliminering af koncerninterne avance på varelagertransaktioner på 10,8 mio. kr. 

(Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets punkt 12.6). 

o Manglende nedskrivning af defekte varer med en værdi på 20,3 mio. kr. for regnskabsåret 

(Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets punkt 13.5). 



59 
 

o Manglende overdragelse af konsignationslager til kunde, som var indregnet under posten 

”nettoomsætning” med 36,7 mio. kr. (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets 

punkt 14.6). 

o Manglende dokumentation for indregnet ”nettoomsætning” og ”tilgodehavende fra salg” via 2 

faktura på i alt 46,6 mio. kr. (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets punkt 15.6). 

o Indregnet kontraktproduktion under regnskabsposten ”nettoomsætning” i forbindelse med 

bearbejdning af produkter for Samsung med 155,9 mio. kr. og tilknyttet vareforbrug på 153,9 

mio. kr. Kontrakten burde have været indregnet som et nettoprovenuet under regnskabsposten 

”nettoomsætning” med 2 mio. kr. (Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009, klageskriftets punkt 

17.8). 

o Aktiverede omkostninger vedrørende den fejlslagne notering på den amerikanske IT-børs 

NASDAQ på 10,7 mio. kr., som burde have været omkostningsført. 

 Misbrug af aktiver 

o Der er ikke i forbindelse med litteraturen omkring John Trolle og MCT beskrivelser af John Trolle 

eller andre ledende medarbejder har foretaget misbrug af aktiver. 

Dertil skal nævnes overførsel af værdier til Line Aagaard, herunder båden Anna II til en værdi af 4,7 millioner kr., 

salg af aktierne i virksomheden Danionics til en langt lavere værdi en markedsværdien, samt øvrige ekstravagante 

gaver lige inden hans personlige konkurs. 

 

Psykopatiske træk ved John Trolle 

I litteraturen om MCT skandalen er der begrænset beskrivelse af John Trolles personlighed, der er dog efter min 

egen mening indikationer på personlighedstræk ved John Trolle, som kunne karakteriseres som psykopatiske. 

Der er indikationer ud fra Hansen et al (2013), på nogle psykopatiske træk jf. Hare og Udsens karaktertræk: 

 John Trolle havde en meget stor selvopfattelse og ville være en succesfuld forretningsmand for enhver 

pris, hvilket kan indikere grandios selvforståelse. 

 John Trolles beskrives som en mand med glat charme, som kunne charmere sig ind på folk for at opnå 

sine ønsker og behov. 

 John Trolle bliver i alt gift 2 gange og forlovet en enkelt gang, dog vurderes alle forhold at være af 

længerevarende karakter. 
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 John Trolles liv især efter MCT’s konkurs beskrives i litteraturen som værende en parasitisk livsstil hvor 

han bruger personer tæt på sig, til at opnå sit ønske om sin glamourøse livsstil, ved blandt andet af låne 

penge af en sørgende ansat i Belgien og anklager om tyveri af fælles midler i Monaco. Dette er desuden 

også indikationer på en stor evne til at manipulere folk omkring ham, samt manglende empati for sine 

medmennesker. 

Analyse og diskussion 

Der foretages ud fra den valgte teori og de udvalgte cases, en kritisk analyse og diskussion af den internationale 

revisionsstandard ISA 240, om revisors ansvar vedrørende besvigelser. Diskussionen tager udgangspunkt i 

revisionsstandarden, og om denne tager højde for bedragere med psykopatiske træk. Ud fra dette vil eventuelle 

øvrige handlinger, som kunne eller burde indarbejdes i revisionsstandarden for, at minimere risikoen for 

besvigelser foretaget af psykopater blive gennemgået. 

Konklusion på udvalgte cases (cross-case analyse) 
Afhandlingen tager udgangspunkt i tre af Danmarkshistoriens største besvigelsessager og disse cases er 

gennemgået for, at belyse omfanget af besvigelserne foretaget, fælleskarakteristika vedrørende de udvalgte 

cases, samt om personerne der stod bag disse besvigelser besidder væsentlige psykopatiske træk. Den analytiske 

strategi anvendt, jf. Yin (1989), er ”explanation-building”, idet denne strategi vurderes værende mest 

hensigtsmæssig for de udvalgte multiple casestudier.  

De beskrevne cases i kapitel 5 vil blive analyseret ved hjælp af en cross-case analyse, hvor fællestræk ved de 

udvalgte cases vil blive fremhævet i forhold til 2 parametre; personen bag besvigelserne og de identificerede 

besvigelser i case-virksomhederne. Disse parametre er udvalgt, idet cross-case analysens formål er ud fra de 

beskrevne cases, at identificere personlige karaktertræk ved bedrageren, samt de besvigelser der er foretaget i 

case-virksomhederne.  

Kapitel 1

Indledning

Kapitel 2

Metode

Kapitel 3

Besvigelser

Kapitel 4

Besvigelses-
teori og 

psykopati

Kapitel 5

Udvalgte 
casestudies

Kapitel 6

Analyse

Kapitel 7

Konklusion
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Yin (1989), beskriver at det er muligt at foretage en sammenligning og analyse af cases såfremt den interne og 

eksterne validering opfyldes. De udvalgte cases har visse forskelle i tid og kontekst, men omhandler alle 

besvigelser foretaget af den administrerende direktør i virksomheden, hovedsageligt ved 

regnskabsmanipulation. Det vurderes, at en sådan sammenligning af cases er muligt idet der ikke er væsentlige 

ændringer i besvigelsesteorien og reguleringen imellem disse cases, samt grundet besvigelsestrekantens 

reduktion af dimensioner til de væsentligste. 

Personen bag besvigelserne 
Der er i forbindelse med afsnittet omkring psykopati identificeret, at psykopatiske personer afviger fra normale 

mennesker ved såvel deres handlinger, som deres måde at tænke og agere på. I forbindelse med gennemgangen 

af de tre cases er der klare indikationer på, at den administrerende direktør i alle tre selskaber besad 

psykopatiske træk. Bedst er dette dokumenteret vedrørende direktøren (og senere arbejdende 

bestyrelsesformand) Johannes Petersen i Nordisk Fjer, men også den beskrevne personkarakter i IT-Factory, 

Stein Bagger, fremgår med tydelige psykopatiske træk. I mindre grad fremgår de psykopatiske træk i sagen om 

Memory Card Technology og John Trolle, dog vurderes det, at der også her er indikationer på psykopatiske træk. 

Psykopatiske træk Nordisk Fjer IT-Factory Memory Card 
Technology 

Mangle på samvittighed X X X 

Overførsel af skyld X   

Grandios selvforståelse X X (X) 

Impulsivitet X X X 

Glat charme X X X 

Mangel på empati X X X 

Let ved løg X X X 

Overfladiske følelser X X X 

Dårlig selvbeherskelse X   

Evnen til at manipulere X X X 

 

Ovenstående tabel over de 10 identificerede psykopatiske træk under kapitel 5 er vurderet i de tre enkelte cases 

og markeringen angiver om det angivne psykopatiske træk er identificeret hos bedrageren i de udvalgte cases. 

Som det fremgår af ovenstående er der identificeret psykopatiske træk i alle de 3 udvalgte cases, hvilket er 

Figur 11: Oversigt over identificerede psykopatiske træk ved bedrageren i de tre udvalgte case-virksomheder 
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baseret ud fra min egen vurdering foretaget på baggrund af den eksisterende litteratur vedrørende de tre cases. 

Det skal igen pointeres, at jeg ikke har nogen psykologisk erfaring eller baggrund for at foretage disse vurderinger 

og, at vurderingen udelukkende er foretaget ud fra mine egne objektive fortolkninger af litteraturen. 

Mangel på samvittighed 

Der er i alle de tre udvalgte cases indikationer på manglende samvittighed hos bedrageren, idet alle besvigelserne 

er foretaget uden hensyntagen til andre personer end dem selv, og med store økonomiske konsekvenser for 

medarbejdere mv. Desuden fremgår flere eksempler på manglende empati herunder anvendelse af andres 

midler mv., eksempelvis ved John Trolles lån af sørgende enke uden tilbagebetaling.  

Overførsel af skyld 

Dette karaktertræk vurderes kun observeret/beskrevet for Johannes Petersen, hvilket ikke er ensbetydende med 

dette ikke har været tilfældet med Stein Bagger og John Trolle, men dette er ikke tilstrækkeligt beskrevet. 

Johannes Petersens forklaringer på fejl og dårlige resultater, beskrives i litteraturen som overført til andre 

personers uduelighed og der er klare indikationer på at han ikke selv kan påtage sig skylden for noget. 

Grandios selvforståelse 

I alle de udvalgte cases fremgår bedrageren med en grandios selvforståelse. I Nordisk Fjer casen, fremgår 

Johannes Petersen som værende egenrådig konge af Nordisk Fjer og et drivende ønske om anerkendelse som 

topfigur i dansk erhvervsliv. I IT-Factory navngiver Stein Bagger sig selv som ”Mr. Turnaround” og forfalskede CV 

med blandt andet Ph.d. mv. Også John Trolle viser tegn på en grandios selvforståelse gennem hans karriere og 

ønsket om, at blive en af verdens førende mikrochip producenter. 

Impulsivitet 

Det vurderes, at der i alle tre cases er indikationer på impulsivitet hos bedrageren, idet mange af beslutningerne 

synes foretaget ud fra impulsivitet og i flere tilfælde direkte skadelige for de langsigtede ønsker. Der er i 

forbindelse med svindlen ingen reel strategi for tilbagebetaling eller oprettelse af situationen, som ville have 

kunnet reetablere selskabets reelle finansielle situation.  

Glat charme 

Alle bedragerne bliver beskrevet som havende en glat charme og der er beskrivelser i litteraturen om hvordan 

bedragerne i alle tre cases har anvendt denne glatte charme bevidst til, at opnå deres egne kortsigtede ønsker 

og behov over for medarbejdere og samarbejdspartnere. 
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Mangel på empati 

Den manglende empati hos Johannes Petersen ses flere steder i litteraturen, og meget tydeligt i forbindelse med 

Anders Wejrups møde med banken og offentliggørelse af besvigelserne foretaget, hvor Johannes Petersen føler 

sig forrådt. Han kan kun fokusere på hvor synd det er for netop ham. Også Stein Bagger og John Trolle fremgår 

af litteraturen, som personer med manglende empati over for sine medmennesker og især medarbejdere. 

Eksempelvis John Trolles brug af mennesker omkring sig, for herefter at bedrage og svindle dem. 

Let ved løgn 

Personerne i de tre besvigelsessager har foretaget deres omfattende besvigelser ved et spind af løgnehistorier. 

Især Stein Baggers mange åbenlyse løgne omkring verdensmester i Bodybuilding, Frømand mv. er stærke 

indikationer på dette psykopatiske træk. Men også Johannes Petersens mange løgne for at dække over 

besvigelserne, herunder mafiahistorien og internationaliseringsplanen. John Trolles løgne over for medarbejdere 

for at hjælpe ham med lånebeløb mv. indikere også en person der har let ved løgn. 

Overfladiske følelser 

 Der er i alle tre cases indikationer på personer med overfladiske følelser, som hovedsageligt vedrører 

personernes privatliv. Johannes Petersens forhold til konen Ninna Fisker beskrives i litteraturen mere som en 

besiddertrang end egentlig dybtfølt kærlighed, og der er også beskrivelse af Stein Baggers forhold til Martina 

Bagger, som et anspændt forhold hvor Martina Bagger var underkuet af Stein Bagger. I John Trolles tilfælde er 

der flere utidige udskiftninger af kærester og koner, samt utroskab, som kan indikere overfladiske følelser. 

Dårlig selvbeherskelse 

Det er vurderet, at dette karaktertræk fremgår tydligeligt i Johannes Petersens tilfælde hvor medarbejdere 

beskriver, at han pludseligt kunne komme med et vredesudbrud og berettede, at man aldrig rigtig viste hvor man 

havde ham. Det vurderes ikke, at der er nogen klare indikationer på dårlig selvbeherskelse i de to andre cases ud 

fra litteraturen anvendt. 

Evnen til manipulation 

Evnen til manipulation er et vigtigt redskab for bedrageren for, at gennemføre sine besvigelser og dette 

karaktertræk er identificeret i alle tre cases. Især Johannes Petersens evne til manipulation af bestyrelsen, 

medarbejdere og revision viser en uovertruffen evne til manipulation af andre mennesker, og et væsentligt 

psykopatisk karaktertræk. Også i de to andre cases fremgår Stein Baggers og John Trolles evne til manipulation 

af medarbejdere og samarbejdspartnere til at opnå deres kortsigtede behov. 
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Samlet set vurderes der observerede indikationer på at personen bag besvigelserne i de tre udvalgte cases alle 

besidder psykopatiske træk. Især fremhæves Johannes Petersen, som vurderes havende væsentlige psykopatiske 

træk, som ud fra min egen vurdering formentlig ville score højt i en PLC-R rating og derfor formentligt kunne 

betegnes som psykopat. Ligeledes, om end i mindre grad, er der klare indikationer på psykopatiske træk hos 

Stein Bagger og John Trolle, som indikere at disse personer besidder personlighedstræk, som mere kan defineres 

som ”The Predator” end ”the Accidental Fraudster”.  

Den interne og eksterne validering af case studiet vurderes dermed også værende opfyldt, idet mine 

forudsætninger og hypoteser vurderes værende opfyldt i de udvalgte cases, samt at dette forhold gør sig 

gældende i alle tre udvalgte cases. 

Mine observationer er begrænset til den litteratur der har været tilgængelig, og det har derfor ikke været muligt, 

at lave en nuanceret vurdering af alle personerne, ligesom mine observationer er begrænset til hvor omfattende 

litteraturbeskrivelsen har været af personlige karaktertræk.  

Besvigelserne 
Fællestræk ved de tre valgte cases er, at de alle består af væsentlige regnskabsmanipulationer, hvor aktionærer, 

banker og kreditorer har lidt store tab. Besvigelserne er i alle tilfælde foretaget af den administrerende direktør, 

som i Nordisk Fjer sagen senere var den arbejdende bestyrelsesformand, som i deres rolle som øverste daglige 

ledelse og indgående kendskab og viden om virksomheden har kunnet tilsidesætte de interne kontroller og 

foretage besvigelserne. Der er desuden tale om avancerede besvigelser i form af forskellig 

regnskabsmanipulation, som har været foretaget over en længere periode og hvor personerne ikke direkte har 

fået en personlig gevinst. I sagen om Nordisk Fjer har Johannes Petersen ikke direkte fået nogen væsentligt 

økonomisk gevinst ud af milliardsvindlen, men har indirekte fået en økonomisk gevinst via hans fortsatte 

lønudbetalinger og bonusudbetalinger i perioden hvor besvigelserne har foregået. Derudover har han brugt af 

virksomheden likvide midler igennem sit firmakort og via den hemmelige ”klubkasse”, men motivet virker ikke i 

denne case, som et behovet for likviditet her og nu. Motivet eller incitamentet for den langvarende 

besvigelsessag virker derimod mere som stolthed og ego, idet Johannes Petersens nægtede at tabe ansigt i 

forbindelse med den store fejlslagne satsning på det Amerikanske marked. I sagen om IT-Factory har Stein Bagger 

heller ikke direkte modtaget en stor sum penge i forbindelse med de foretagne besvigelser i IT-Factory, men har 

indirekte via udbytter, lønudbetalinger og bonusudbetalinger i perioden hvor besvigelserne har foregået, samt 

anvendelse af virksomhedens midler til privat forbrug. Men her tegner sig i lighed med Nordisk Fjer og Johannes 

Petersen sagen, at besvigelserne ikke er foretaget ud for et behov for likviditet her nu. Også i denne case tegner 
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incitamentet for Stein Bagger sig som værende ego og stolthed, idet Stein Bagger, som selv fik tilegnet sig 

øgenavnet ”Mr. Turnaround”, ville fremvise sig som en succesfuld forretningsmand, som var i stand til at vende 

IT-Factory til en overskudsgivende virksomhed. I forbindelse med Memory Card Technology sagen og John Trolle, 

udvises også et brændende ønske om, at være en af verdens største ram producenter, og John Trolles karriere 

viser, at han ikke har udvist nogle skrupler over metoden for at nå sit mål. Litteraturen er i denne sag mere 

begrænset omkring John Trolles person, men de foretagne besvigelser ligner i højere grad et ønske om at 

fremvise bedre resultater frem mod de planlagte børsnotering i Danmark og USA, for derigennem at opnå store 

personlige gevinster. Dog er svindlen forsat uden nogen indikationer på, at John Trolle forsøgte at udbedre disse 

regnskabsmanipulationer. 

For både IT-Factory og Memory Card Technology har bedrageren været medejer af virksomheden, og den 

langsigtede effekt af besvigelserne har været, at begge personer blev erklæret personlig konkurs og deres 

investering i virksomhederne gået tabt, med store erstatningssager som konsekvens. Dette tegner også et billede 

af bedragerens beslutningsproces har været en kortsigtet strategi til, at opnå resultater her og nu, og hvor 

personen ikke har tænkt på de længerevarende konsekvenser af besvigelserne. 

Corporate psychopaths 
Det er i forbindelse med afsnittet omkring psykopati identificeret, at psykopatiske personer afviger fra ’normale’ 

mennesker i såvel deres handlinger, som deres måde at tænke og agere på. I dette afsnit vil der bliver foretaget 

en analyse og diskussion af om ISA 240 tager højde for disse særlige karaktertræk, som beskrevet tidligere. 

ISA 240 punkt 24 beskriver, at revisor skal vurdere indikationer på en eller flere besvigelsesfaktorer. Begrebet 

besvigelsesfaktorer defineres i ISA 240 punkt 11(b) således; ”begivenheder eller forhold, som peger i retning af 

et incitament eller et pres til at begå besvigelser eller giver mulighed herfor”. Der er i bilag 1 til ISA 240 en række 

eksempler på besvigelsesfaktorer, som er opdelt i risikofaktorer i relation til fejlinformationer der skyldes 

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Eksemplerne bygger på besvigelsestrekantens tre ben, 

incitament/pres, mulighed og retfærdiggørelse. ISA 240 bygger, som tidligere nævnt, på besvigelsestrekanten 

udviklet af Donald R. Cressey i 1953, og revisionsstandarden tager derfor udgangspunkt i disse tre elementer. 

Elementerne vedrørende besvigelser som følge af regnskabsmanipulation er kort gennemgået nedenfor. Da det 

vurderes, at risikoen for væsentlig fejl i årsrapporten som følge af misbrug af aktiver er meget lav, er der kun 

foretaget gennemgang af eksemplerne vedrørende regnskabsmanipulation. 
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Elementet incitament/pres i forbindelse med regnskabsmanipulation angives med eksempler i ISA 240 bilag 1 

som, markedsmæssige forhold hvor virksomheden operere (teknologisk udvikling, konkurrencespecifikke 

forhold mv.), finansielle indikatorer og afvigelser, branchemæssige afvigelser og den daglige eller øverste 

ledelses udefra eller indefra kommende pres for at opnå resultater.  

Elementet muligheder i forbindelse med regnskabsmanipulation angives med eksempler i ISA 240 bilag 1, som 

komplekse transaktioner, skøn foretaget af ledelsen, transaktioner med udenlandske enheder ude 

forretningsmæssig begrundelse, dominant daglig ledelse, hyppig udskiftning af ledende medarbejdere og 

manglende kontrolmiljø. 

Elementet retfærdiggørelse i forbindelse med regnskabsmanipulation angives med eksempler i ISA 240 bilag 1, 

som ledelsen er overdreven optaget af regnskabspraksis eller skøn, kendte overtrædelse af regler, lav moral hos 

ledelsen, brug af virksomhedens midler og upassende regnskabsmetoder under henvisning til væsentlighed. 

En stor del af forståelsen for hvorfor en bedrager foretager besvigelser er funderet i besvigelsestrekanten, som 

også anvendes i ISA 240. Denne teori har dog efter min mening nogle uhensigtsmæssigheder, og mangler. En af 

problemerne ved besvigelsestrekanten er elementet retfærdiggørelse, som er et ikke observerbart element og i 

praksis kan være rigtig svært at identificere, samt kræver et stort kendskab til menneskers adfærd og psykologi. 

En undersøgelse foretaget af Linder & Gissel (2013, side 86-89) viser, at revisorer i praksis ikke anvender 

besvigelsestrekantens element retfærdiggørelse, da det er uhåndgribeligt og ikke observerbart. Forfatterne 

mener derfor, at det er problematisk at anvende en besvigelsesmodel hvor et element indgår og, som er 

indarbejdet i revisionsstandarden, men som ikke følges af revisorer i praksis. Desuden kritiseres dette element 

af flere teoretikere som uanvendeligt. Dorminey et al. (2012) og Dorminey et al. (2010) beskriver således 

problematikken med besvigelsestrekantens element retfærdiggørelse, som uhåndgribeligt og uanvendeligt i 

praksis, og påpeger at, der eksistere andre besvigelsesmodeller der erstatter dette element med et mere 

anvendeligt begreb. 

Der er ikke nogen adfærdsmæssige indikationer eller eksempler nævnt i ISA 240 bilag 1, og revisionsstandarden 

bygger udelukkende på besvigelsestrekantens teori, som er udviklet i 50’erne. Der er sket meget inden for 

besvigelsesteori, og der er som beskrevet tidligere mange nye modeller og teorier, som enten en udbygning af 

besvigelsestrekanten eller nye modeller som i større grad tager højde for bedragerens person karakteristika. 

Ifølge Warming-Rasmussen et al. (2013) giver psykopatens særlige karaktertræk udfordringer for revisor, idet 

disse mennesker opfører sig uforudsigeligt og ofte benytte sig af manipulation og løgn for at opnå kortfristede 
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mål og behovsdækning. Det vurderes derfor, at risikoen for besvigelser kan reduceres ved udbygning af 

revisionsstandarden med nyere besvigelsesteorier og revisionshandlinger for afdækning af personen bag 

besvigelsen. 

Besvigelsestrekanten tager udgangspunkt i ”the Accidental Fraudster”. Modellen og teorien tager derfor 

udgangspunkt i bedrageren, som en lovlydig borger der i en given situation ser sig nødsaget til, at foretage 

besvigelser. Besvigelsestrekanten tager derfor ikke højde for ”the Predator”, som kun har brug for 

besvigelsestrekantens element mulighed for at foretage besvigelsen. Under dette begreb indgår psykopaten, 

hvis særlige karakteristika ikke bekymre sig om elementet retfærdiggørelse, og mens elementet incitament er 

egen ego og selvopfattelse. 

I forbindelse med mine studier har jeg identificeret, at psykopatens karaktertræk afviger fra normale menneskers 

karaktertræk på en række områder, og psykopatens beslutningsstruktur adskiller sig ved, at søge maksimalt 

udbytte på kort sigt. Dette er i modstrid med principal-agentteorien, idet psykopaten tilsidesætter egen 

nytteværdi og optimering af egen formue til fordel for ego og egen selvopfattelse (grandiose selvforståelse). 

Morales, Gendrom & Guénin-Paracini (2014) har foretaget en analyse af besvigelsestrekantens tilvejebringelse 

og fortolkninger op igennem årene. Forfatterne har foretaget en undersøgelse af litteraturen omkring 

besvigelsestrekanten og hvilke fortolkninger der er foretaget af Sutherlands og Cressey arbejde. 

Besvigelsestrekantens form som vi kender den i dag, blev udarbejdet af Joseph Wells på baggrund af Sutherland 

og Cresseys studier, men Wells definition af besvigelsestrekanten tager udgangspunkt i en del fortolkninger.  

Nedenfor er angivet en oversigt over udvalgte besvigelsesmodeller som vurderes relevant for 

problemformuleringen, som udbygger besvigelsestrekantens tre elementer med større fokus på bedragerens 

personlighed og karakteristika: 

 

 

 

Oversigt over besvigelsesmodeller 

Besvigelsesmodel Definition Udvidelse Fordele ved modellen 

Besvigelsesdiamanten Besvigelser analyseres 
ud fra de fire 
elementer: 

Tilføjer et fjerde 
element kapacitet til 

Modellen tilføjer 
bedragerens kapacitet til at 
kunne udføre besvigelsen, 
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- Mulighed 
- Incitament 
- Retfærdiggørelse 
- Kapacitet 

besvigelsesmodellens 
tre elementer. 

og medtager derfor i større 
grad person karakteristika 
hos bedrageren. 

Besvigelsesskalaen Vurderer indikationer 
på besvigelser (red 
flags) ud fra personlig 
karakteristika og 
organisatorisk miljø via 
følgende 3 parametre: 
- situational pressure  
- perceived 
opportunity 
- personal integrity 

Udskifter elementet 
rationalisering med 
"personal integrity". 

Integritet er mere 
observerbar end 
rationalisering. 
 
Modellen giver en mere 
nuanceret risikovurdering af 
besvigelser. Vurderes 
desuden mere praktisk 
anvendelig. 

The Predator versus 
the Accidental 
Fraudster 

Der findes to typer af 
bedragere: 
- The Accidental 
Fraudster 
- The predator 

Anerkendelse af 
bedragere som kun 
behøver mulighed 
for at foretage en 
besvigelse (predator) 

Modellen tager højde for at 
der eksisterer såkaldte 
“predators” og giver en 
forståelse for hvilke motiver 
der ligger bag denne type 
bedragers besvigelser. 

 

De ovenfor nævnte nyere besvigelsesmodeller udbygger som sagt besvigelsestrekantens elementer, og tager i 

højere grad højde for karaktertræk hos bedrageren, hvilket vurderes værende særdeles relevant i de tilfælde 

hvor den daglige ledelse eller ledende medarbejdere har psykopatiske træk.  

Besvigelsesdiamanten 
Besvigelsesdiamantens ekstra element, kapacitet, giver modellen mere anvendelighed i form af en vurdering af 

personens karakteristika og dermed udbygger besvigelsestrekantens elementer. Elementet kapacitet giver 

modellen en langt større anvendelighed vedrørende identifikationen af psykopater, og dermed den øgede risiko 

for besvigelser ved psykopatiske erhvervsledere hos klienterne. En af modellens svagheder er dog, at den 

medtager besvigelsestrekantens øvrige 3 elementer, uden at ændre på nogen af forudsætningerne, hvorfor 

blandt andet retfærdiggørelse indgår, som praktisk er et svært element at operationalisere. 

Besvigelsesskalaen 
Besvigelsesskalaen tager udgangspunkt i besvigelsestrekanten, men operationalisere denne således at modellen 

er mere praktisk anvendelig. Modellen udskifter blandt andet rationalisering med integritet, hvilket som 

beskrevet er værende et svært element i besvigelsestrekanten at operationalisere i praksis. Besvigelsesskalaen 

anvender desuden en større række indikationer på besvigelser i form af 50 eksempler fordelt på personlige 

karakteristika og organisatorisk miljø i operationaliseringen af sandsynligheden for, at besvigelser forekommer. 

Figur 12: Oversigt over besvigelsesmodeller, baseret på Dorminey et al. (2010) og egen tilvirkning 
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Modellen vurderes derfor værende mere håndgribelig og anvendelig i forhold til vurdering af besvigelsesrisikoen 

i praksis. 

The Predator versus the Accidental Fraudster 
Besvigelsestrekantens definition af bedrageren, som er indarbejdet i ISA 240, er foretaget ud fra the Accidental 

Fraudster og besvigelsestrekanten definition om, at risikoen for besvigelser er stor når alle 3 elementer er til 

stede. Men besvigelsestrekantens elementer vil ikke være tilstrækkelige til, at forklare hvorfor predatoren 

foretager besvigelser, idet elementet mulighed er det eneste denne type af bedrager har brug for. Det er derfor 

vigtigt, at revisor foretager denne skildring af bedrageren for at forstå denne type bedrager, og dermed være i 

stand til at opdage disse i tide. Det vurderes, som værende en stor svaghed i besvigelsestrekanten, at der ikke er 

taget højde for denne type af bedrager (predator) i ISA 240, i forhold til den psykopatiske erhvervsleder. 

Internt arbejdspapir vedrørende ledende medarbejdere 
Flere forfattere angiver behov for, at revisor udarbejder et særskilt arbejdspapir vedrørende ledelsen eller 

ledende medarbejdere, der kan indikere forøget risiko vedrørende besvigelser. I artiklen ”Nøglepersoners 

personlighed og risikoen for besvigelser” (Warming-Rasmussen, 2013), og ”Revisors afdækning af besvigelser set 

i et nyt lys” (Holy Jørgensen & Warming-Rasmussen, 2009), som er opdatering af de bogen ”Revisors opklaring 

af besvigelser – Læren af praksis” (Holy Jørgensen & Warming-Rasmussen, 2009), angives der et behov for, at 

revisor udarbejder og vedligeholder et arbejdspapir på ledende medarbejdere. Forfatternes eksempel på 

arbejdspapir vedrørende ledende medarbejdere (i dette tilfælde økonomidirektøren) er gengivet nedenfor: 

Navn Jens Hansen 

Stilling Økonomidirektør 

Erfaring Startede i HA Handel A/S som assistent i økonomiafdelingen efter endt 

uddannelse i 1984, avancerede til økonomidirektør i oktober 2009. 

Uddannelse Cand.merc.aud. 

Fødselsdag 4. marts 1984 

Bopæl Langelinie, Odense (ejerbolig) 

Aflønning 2010: Fast grundløn på kr. 800.000 + 10 % pension. Bonus 2,5 % af overskud. 

Har over et medlem af revisionsteamet (PJ) d. 3.3.2011 oplyst, at han ikke er 

tilfreds med udfaldet af lønforhandlingen dette år. 



70 
 

Civil status Gift med Birthe Hansen, tidligere advokatsekretær, startede på 

psykologistudiet i 2010 på Odense Universitet. 

2 døtre, Julie og Anette. 

Julie studerer jura på Københavns Universitet. Jens har oplyst over for PP, at 

de har foræret Julie et års studie på Harvard Business School i skoleåret 

2011/12. Anette læser på Odense Katedralskole. Forventes at blive student 

i 2012. 

Fritidsinteresser Skiferie med familien hvert år i uge 8 oplyst overfor JJ. 

1-2 golfrejser i Europa med naboerne (JJ). 

Medlem af Odense golfklub. 

Ansvarsområde Månedsrapportering. 

Årsregnskab. 

Ansvar for virksomhedens besparelsesplan samt reduktion af tab på 

debitorer. 

Ansvar for personalet i regnskabs- og økonomiafdelingen. 

Privatøkonomi Har købt lejlighed i 2009 på projektstadie på havnen i Odense. Lejligheden 

er sat til salg med håbet om en fortjeneste. Lejligheden er endnu ikke solgt 

(oplyst overfor JJ). 

Har i 2007 oplyst overfor PJ, at han har haft store fortjenester på aktier. Har 

i 2010 fortalt samme, at der har været tab på aktier. 

Forældrekøb af lejlighed til Julie i København, 2008, (PJ) med stort prisfald 

efterfølgende. 

Score i stor checkliste af 

Babiak og Hare 

14 = mellemrisiko 

Generelt Deltager i det årlige gå-hjem-møde i opdatering omkring 

regnskabslovgivningen.  

Tidligere superbruger i Axapta. 

Opfattes som ærlig og lovlydig – direktøren har overfor PJ meddelt, at han 

har stor tillid til økonomidirektøren. 

Vellidt af ledelsen af medarbejderne. 
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Hjælpsom og imødekommende overfor revisionen. 

Nem at snakke med. 

Virkede i marts 2011 usædvanlig stædig ved diskussion med 

revisormedarbejder (HH) over værdiansættelse af nogle mellemstore 

lagerposter for regnskabet 2010. Posterne blev af PJ dig ikke anset for 

væsentligt for bedømmelsen af årsregnskabet. 

 

Det angivne eksempel ovenfor viser, at revisorerne for årsregnskabet 2012 skal være opmærksomme på den 

forøgede besvigelsesrisiko, som følge af væsentlig reduktion i hustandindkomsten efter Jens Hansens kones 

påbegyndelse af studiet, øgede udgifter til datterens studier i udlandet, tab ved eventuelt salg af lejlighed, og 

Jens Hansens utilfredshed med lønforhandlingerne. Revisorerne bør derfor i dette opstillede eksempel af Bloch 

Christensen et al. (2012), udforme særskilte revisionshandlinger for at imødegå denne forøgede risiko. 

Forfatterne mener, at der bør udarbejdes et sådant arbejdspapir i forbindelse med revisionen, som bør opdateres 

kontinuerligt i revisionen af alle revisionsteamets medlemmer for direktionen og ledende medarbejdere for, at 

vurdere risikoniveauet for besvigelser (Bloch Christensen et al., 2012).  

Warming-Rasmussen et al. (2013) skriver desuden, at psykopatiske erhvervsledere kan være utroligt svære at 

identificere i forbindelse med revisionen, grundet deres særlige karaktertræk. Derudover over mener Warming-

Rasmussen, at revisorer kan blive ramt af et såkaldt ”hvidt hul”. Da revisorer som udgangspunkt er ”ordentlige 

mennesker” kan det være svært, at identificere psykopatiske erhvervsledere, da den professionelle skepsis skal 

være overordentlig skærpet i disse situationer for ikke, at lade sig blænde af den psykopatiske erhvervsleder. 

Han mener derfor, at revisors uddannelse eller videreuddannelse i større udstrækning bør omfatte undervisning 

i psykologi og afsløring af psykopater. 

Warming-Rasmussen et al. (2013) anbefaler desuden, at revisor gør brug af Robert D. Hares ”The Psychopathy 

Checklist: Screening version” til at score ledelsen og ledende medarbejdere hos en potentiel kunde allerede i 

kundeacceptfasen for, at minimere risikoen for klienter hvor ledelsen besidder psykopatiske træk og dermed 

minimere revisionsrisikoen for revisionsfirmaet og revisorerne.  

Warming-Rasmussen og Holy Jørgensens (2009) forslag om, at Robert D. Hares ”The Psychopathy Checklist: 

Screening version” anvendes af revisorer allerede i kundeacceptfasen kræver, at revisors uddannelse 

opkvalificeres væsentligt inden for psykologi. Identifikationen af psykopater ved anvendelse af Hares checkliste, 

Figur 13: Medarbejderoplysninger for økonomidirektør Jens Hansen, Bloch 
Christensen et al, 2012 
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kræver omfattende erfaring og uddannelse og jeg mener ikke, at det vil være realistisk at revisors uddannelse 

skal omfatte psykologiske studier for, at være i stand til at anvende Hares checkliste korrekt. Derudover mener 

jeg, at det vil være yderst vanskeligt at indsamle tilstrækkelige informationer om ledende medarbejdere og 

ledelsen allerede i kundeacceptfasen til at kunne klassificere disse korrekt i Hares checklist. 

Derudover mener jeg, at der er nogle etiske overvejelser man bør foretage i forbindelse med anvendelse af ”The 

Psychopathy Checklist: Screening version” inden for identifikation af besvigelsesrisikoen af revisorer. Man bliver 

nød til at stille spørgsmålet om det overhoved vil være etisk forsvarligt for revisor at foretage en klinisk vurdering 

af alle revisionsselskabets klienters ledende medarbejdere og direktion for psykopatiske karaktertræk. Det er 

min vurdering, at denne vurdering og diagnosticering udelukkende bør foretages af professionelle psykologer, 

og dermed ikke indgå som en del af revisionsdokumentationen. 

Bloch Christensen et al. (2012) overordnede forslag om udarbejdelse af arbejdspapir på ledende medarbejdere 

og direktionen til brug for vurdering af besvigelsesrisikoen, vurderer jeg som værende en effektiv måde, at samle 

dokumentation allerede modtaget i form af udsagn fra ledelsen og ledende medarbejdere, jf. figur 6. Dog vurdere 

jeg som nævnt ikke det er hensigtsmæssigt, at indarbejde en score af ledende medarbejdere og direktionen ud 

fra Hares ”The Psychopathy Checklist: Screening version”. Det kan dog være svært, at opnå alle informationerne 

givet i det tænkte eksempel i figur 6, da disse i stor grad afhænger af medarbejderens egen informationsvillighed. 

Dette arbejdspapir kan være med til, at vurdere besvigelsestrekantens element ”incitament” og dermed 

dokumentere revisors begrundelse for revisionsteamets vurdering. Der er ingen formelle krav i ISA 240 

vedrørende dokumentationen af de tre elementer i besvigelsestrekanten. Krav om formalisering til begrundelsen 

af den overordnet besvigelsesrisiko ud fra besvigelsestrekantens tre elementer i revisionsstandarden ISA 240 vil 

efter min vurdering kunne hjælpe revisor med at foretage en mere præcis dokumentation og vurdering af 

besvigelsesrisikoen.  

Evaluering af virksomhedens rekrutteringsproces 
Warming-Rasmussen et al. (2013) foreslår, at revisor som led i forbindelse med sin forståelse af virksomheden 

vurderer virksomhedens proces for ansættelse af ledelsen og ledende medarbejdere, herunder uddannelses og 

arbejdsmæssig baggrund. Warming-Rasmussen et al. (2013) fremhæver, at undersøgelser viser en ud af fem 

topchefer har løjet om uddannelse eller tidligere erfaring og fremhæver, at hvis personer er villige til at lyve om 

deres uddannelse og arbejdserfaring for at få det ønskede job, er risikoen for at personen også er tilbøjelig til at 

foretage besvigelser i en presset situation højere. Forfatterne mener derfor, at revisor i højere grad skal have 
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fokus på virksomhedens ansættelsesprocedurer, herunder opfølgning af referencer, straffeattest, 

eksamensbeviser mv. 

Det er derfor vigtigt, at såvel HR funktionen hos klienten som revisor har kendskab til de særlige karakteristika 

der findes hos psykopaten, samt har implementeret foranstaltninger for sikre ansættelsen af psykopater ikke 

sker. Tunbrå (2004) mener, at chefer med psykopatisk adfærd kan forårsage stor skade på både de ansatte 

medarbejdere og virksomheden. Det er derfor vigtigt, at man sikre sig at psykopaten ikke kommer inden for 

dørene i virksomheden, hvilket som udgangspunkt jo er virksomhedens ansvar at sikre. Tunbrå (2004) mener 

ikke, at der er en metode for helt at kunne udelukke psykopaten i at komme ind i virksomheden, men at man 

ved at forstå hvordan psykopaten fungere kan reducere risikoen væsentligt. Han mener, at det er vigtigt at 

indhente ekstern rekrutteringshjælp ved ansættelse af ledende medarbejdere og chefer, idet headhunters ofte 

arbejder med psykologer med erfaring inden for personlighedsbedømmelse. Han har lavet en checkliste ved 

rekruttering, som er med til at reducere risikoen for ansættelse af psykopaten: 

1. Benyt professionel hjælp 

2. Stol ikke på test 

3. Lad ikke et førstehåndsindtryk afgøre det 

4. Bed om eksamenspapirer 

5. Tag referencer 

6. Lad flere personer deltage i personbedømmelsen 

7. Foretag en psykologundersøgelse af den endelige kandidat 

Tunbrå mener, at enkle personlighedstest ikke er effektive til at identificere psykopaten, da disse oftest referere 

til arbejdsstilen hos personen. Han påpeger derfor, at der er behov for mere dybdegående personlighedstest. 

Et af psykopatens karaktertræk er, at personen er god til at charmere ved første kontakt og læse situationen og 

tilpasse sig herefter i forbindelse med en jobsamtale, og vil derfor oftest kunne fremstå yderst behagelig og 

velegnet. Der er derfor vigtigt ikke lade førstehåndsindtrykket afgøre valget af kandidaten. Hare (1999) beskriver, 

at psykopaten har svært ved at tale om følelser og at psykopatens kropssprog i forbindelse med disse emner vil 

ændre sig og kunne afsløre psykopaten. 

Det er derfor en vigtig opgave i forbindelse med en rekrutteringsproces at gennemgå kandidaternes 

eksamensbeviser og tidligere arbejdsforhold som kandidaten referer til og kontrollere oplysningernes rigtighed. 

Herefter er det muligt, at gennemgå korte ansættelsesforhold, arbejdsopgaver mv. med den enkelte kandidat til 
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ansættelsessamtalerne. Derudover er det vigtigt, at indhente referencer fra tidligere arbejdspladser og Tunbrå 

pointere, at det er vigtigt at kende referentens kompetencer til at udtale sig om personen, samt at det bedste 

resultat opnås ved indhentelse af referencer fra tidligere overordnede, sideordnede og underordnede 

medarbejdere. Da kan man sammenholde billedet beskrevet af kandidaten og ved væsentlige 

uoverensstemmelser kan dette indikere, at man har med en psykopat at gøre. Man kan også indhente referencer 

fra personer som kandidaten ikke har angivet, men dette er dog yderst tvivlsomt rent etisk, idet dette ville kunne 

få ødelæggende karrieremæssige konsekvenser for kandidaten såfremt han ikke bliver valgt. 

Tunbrå (2004) anbefaler desuden, at man involvere mindst 3 personer i de dybdegående interviews af kandidater 

i forbindelse med ansættelsessamtaler for derigennem, at kunne sammenholde observationer og indtryk af 

kandidaten. 

Tunbrå (2004) anbefaler også, at den endelige kandidat udvalgt ved en ansættelsesproces gennemgår en 

psykologundersøgelse for at sikre at kandidaten ikke besidder psykopatiske træk. 

Der er derfor min mening vigtigt, at revisor i forbindelse med sin revision opnår en forståelse for selskabets 

rekrutteringsproces og dokumentere dette som en del af revisors forståelse af virksomheden, og baggrund for 

revisors risikovurdering af besvigelser, som følge af psykopater i ledende stillinger hos klienten. Det dog helt 

essentielt, at der opnås en forståelse for psykopatens særlige karakteristika for, at kunne minimere risikoen for 

at psykopaten ansættes. Spørgsmålet er så, om revisor kan foretage kompenserende handlinger såfremt 

klientens rekrutteringsproces ikke er tilstrækkelig. Revisor kunne i disse situationer foretage et baggrundscheck 

af klientens ledende medarbejdere som en del af risikovurderingen, men det er dog mere tvivlsomt om revisor 

selv kan foretage en reference af ledende medarbejdere og gennemgang af eksamensbeviser. Dette ligger ud 

over revisors beføjelser og vurderes derfor ikke muligt som en del af revisors risikovurdering. Det er min mening, 

at revisor i situationer hvor klientens rekrutteringsproces ikke vurderes tilstrækkelig bør øge risikoen for 

besvigelser og i forbindelse med en samlet vurdering, eventuelt foretage kompenserende handlinger i 

forbindelse med risikoen for besvigelser. 

Tone at the Top 
Der er flere teoretikere og forfattere der mener, at et arbejdsmiljø med klare etiske retningslinjer og værdier er 

med til at reducere risikoen for besvigelser, også kaldet ”tone at the top”. (Dorminey et al., 2012; Christensen et 

al., 2013; Murphy & Dacin, 2011). Morales et al. (2014) angiver, at ud fra deres analyse af den underliggende 

litteratur omkring emnet angives der to anbefalinger vedrørende tone at the top og etiske værdier. Ledelsen i 
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virksomheden skal implementere et etisk arbejdsmiljø i hele organisationen, og derved kommunikere 

virksomhedens værdier til alle selskabets medarbejdere. Derudover skal ledelsen gå forrest som eksempel både 

i teorien og praksis og følge de strikse etiske værdisæt for bedre, at synliggøre virksomhedens etiske værdisæt 

og implementere dette i praksis. 

Dorminey et al. (2012) skriver, at ved anvendelse af etiske værdisæt, som efterleves af den øverste daglige 

ledelse, kan dette reducere risikoen for besvigelser for potentielle første gangs bedragere. Implementering af 

etiske retningslinjer (code of conducts mv.) vil formentlig ikke have den store effekt på bedragere der har 

foretaget besvigelser tidligere, eller de såkaldte predatorer, herunder psykopater. Free, Macintosh & Stein 

(2007) skriver, at Enron er et eksempel på en organisation med alle de rigtige etiske værdisæt med ”code of 

ethics”, ”Risk Assessment and Control group”, en big-5 revisor mv. Forfatterne mener derfor ikke, at etiske 

værdisæt og normer implementeret reducere risikoen for besvigelser. 

En god tone at the top kan efter min mening være med til bremse psykopatiske ledere og i bedste fald undgå at 

disse bliver ansat. Det er dog ikke nok for revisor, at identificere at virksomheden har en god tone at the top, det 

skal også undersøges om virksomhedens ledelse efterlever disse internt opstillede krav. 

Konklusion 

Formålet med nærværende afhandling har været, at undersøge hvorvidt revisionsstandarden ISA 240 tager højde 

for besvigelser foretaget af ledende medarbejdere med psykopatiske træk (psykopater). 

Den anvendte besvigelsesteori, som danner grundlag for ISA 240, er besvigelsestrekanten. Denne tager 

udgangspunkt i at før en besvigelse kan finde sted skal de tre elementer; mulighed, incitament og 

retfærdiggørelse være tilstede. Besvigelsestrekanten tager dermed udgangspunkt i bedrageren, som værende 

”the Accidental Fraudster” og tager ikke højde for hvad der i litteraturen kaldes ”the Predator”. Denne definition 

omfatter blandt andet betegnelsen psykopater. Denne type af bedragere behøver kun besvigelsestrekantens ene 

element mulighed for, at personen vil begå besvigelser. Derudover kan de almindelige incitamenter, såsom akut 
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behov for likviditet være udskiftet med andre incitamenter såsom ego, magtsyge mv. Psykopaten er kendetegnet 

ved at være irrationel og impulsiv set ud fra almindelige menneskers værdier og karaktertræk. 

Besvigelsestrekanten og dermed besvigelsesteorien i ISA 240 tager derfor ikke udgangspunkt i bedragerens 

personlige karakteristika og anerkender derfor ikke eksistensen af ”the Predator”. 

Ud fra denne teori, er der foretaget et multipelt casestudie af tre af Danmarkshistoriens største besvigelsessager 

for at identificere, om der er indikationer på psykopatiske træk hos bedrageren i disse besvigelsessager, samt 

hvilke type af besvigelser der er foretaget. Min cross-case analyse viser, at bedrageren i alle disse tre 

besvigelsessager har psykopatiske karaktertræk i større eller mindre omfang. Hovedsageligt Johannes Petersens 

karaktertræk, der er velbeskrevet i litteraturen omkring Nordisk Fjer, viser meget klare psykopatiske 

karaktertræk, og det er min vurdering at Johannes Petersen ville falder under betegnelsen corporate psychopath 

også kaldet ”predator” i besvigelsesteorien. Derudover vurderer jeg, at Stein Bagger også besidder psykopatiske 

træk, om end i mindre omfang end Johannes Petersen. Der er dog klare karaktertræk der peger i retning af Stein 

Bagger også kunne falde under betegnelsen corporate psychopath. I sagen om John Trolle er der enkelte 

karaktertræk der kan indikere psykopatiske træk, men beskrivelsen af hans person er begrænset i litteraturen, 

og det er derfor min vurdering, at John Trolle besidder nogle psykopatiske karaktertræk, men ikke kan betegnes, 

som psykopat. Det udførte casestudie viser dermed, at der er psykopatiske erhvervsledere i dansk erhvervsliv og 

disse har været involveret i nogle af Danmarkshistoriens største besvigelsessager med enorme tab for banker, 

aktionærer og samfundet.  

Det vurderes derfor, at der er et behov for at besvigelsesteorien i ISA 240 anerkender denne type af bedragere, 

og dermed tager højde for psykopatens særlige person karakteristika i revisionsstandarden, samt beskriver 

denne forøget risiko ved besvigelser i forbindelse med psykopatiske erhvervsledere. Som angivet i indledningen 

er der undersøgelser der peger på, at op imod 10 % af topledere kan have psykopatiske træk, hvorfor risikoen 

for denne type bedragere vurderes værende væsentlig for både revisorer og samfundet. 

Idet besvigelsestrekanten og dermed besvigelsesteorien i ISA 240 er udviklet i 1950’erne, har jeg undersøgt 

udviklingen i besvigelsesteorien, og undersøgt om der eksistere andre teorier og modeller der i større grad 

underbygger de personlige karaktertræk hos bedrageren. Der er sket væsentlige ændringer inden for 

besvigelsesteorien, siden besvigelsestrekanten blev fremlagt af Cressey. Besvigelsestrekantens tre elementer er 

udbygget og nutidens besvigelsesteori går i højere grad mod fokus på bedragerens personlige karakteristika og 

karaktertræk. Som angivet i kapitel 4 er der kommet nye besvigelsesteorier såsom, besvigelsesdiamanten, the 

Fraud Scale og Predators versus the Accidental Fraudster. Besvigelsesmodellerne the Fraud Scale og Predator 
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versus the Accidental Fraudster vurderes især værende relevante at indarbejde i ISA 240 for i større omfang at 

afdække den forøget risiko der eksistere ved psykopatiske erhvervsledere. The Fraud Scale tager udgangspunkt 

i både de personlige karakteristika hos ledende medarbejdere, samt intern kontrolmiljø og andre relevante 

forhold i virksomheden. Ved at indarbejde the Fraud Scale i ISA 240, vurdere jeg at man i højere grad følger den 

nuværende besvigelsesteori, med et større fokus på bedrageren, og dermed også kan give revisor værktøjer til 

identificering af risici for besvigelser som følge af psykopatiske erhvervsledere. The Fraud Scale vurderes 

værende mere praktisk anvendelig, idet modellen arbejder med klare eksempler af ”personal characteristics” og 

”organizational environment” hos klienten. Dette vil også imødekomme udfordringerne med den manglende 

praktiske håndtering af elementet retfærdiggørelse i besvigelsestrekanten, og igennem denne teori indarbejde 

en vurdering af klientens ledende medarbejders personlige karaktertræk.  

The Predator versus the Accidental Fraudster definere to typer af bedragere, og jeg vurder at det er vigtigt at ISA 

240 anerkender eksistensen af disse to typer af bedragere og de forskellige personlige karakteristika som disse 

besidder, samt de forskelligheder i motiver disse har for at begå besvigelser, for derigennem bedre at kunne give 

revisor værktøjer til identifikation af psykopatiske erhvervsledere. Risikoen for at revisor ikke opdager væsentlige 

fejlinformation som følge af besvigelser foretaget af ledelsen er større, idet disse personer besidder en stilling 

hvor de har mulighed for at tilsidesætte interne kontroller. Denne vurdering af ledelsens personlige karakteristika 

bør derfor efter min mening indgå som del af revisors samlede vurdering af risikoen for besvigelser i 

årsregnskabet. 

I forbindelse med min analyse har jeg desuden undersøgt om de krævede revisionshandlinger i 

revisionsstandarden også er gældende i forbindelse med psykopatiske erhvervsledere, samt om der eksistere 

andre relevante revisionshandlinger til identifikation af psykopater som i højere grad bør anvendes. Det 

vurderes, at de gennemgåede revisionshandlinger under analyseafsnittet såsom evaluering af virksomhedens 

rekrutteringsproces og et internt arbejdspapir på ledende medarbejdere kan være gode værktøjer til revisor i 

forbindelse med identifikationen af psykopatiske erhvervsledere. I forbindelse med revisors evaluering af 

rekrutteringsprocessen hos klienter, er revisors beføjelser væsentligt forringet i forhold til klientens beføjelser i 

forbindelse med rekruttering af ledende medarbejdere. Og i tilfælde hvor klientens rekrutteringsproces ikke er 

tilstrækkelig bør revisor foretage supplerende revisionshandlinger. I forbindelse med et internt arbejdspapir på 

ledende medarbejdere, er der etiske retningslinjer som revisorer skal være særlig opmærksom på i forbindelse 

med udarbejdelse af et sådan dokument. Det er derfor min holdning, at dette ikke bør indeholde en rating af 

personens psykopatiske træk ud fra PLC-R modellen, idet dette efter min mening vil være uetisk da denne 
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rating/kliniske betegnelse kun bør foretages af professionelle psykologer. Arbejdspapiret vurderes dog uden 

dette punkt være et godt praktisk værktøj til at dokumentere revisors overvejelser og den samlede risiko for 

besvigelser hos ledende medarbejdere. 

På baggrund af den udførte analyse er det min vurdering, at følgende forbedringer til revisionsstandarden ISA 

240 bør foretages: 

Anerkendelse af eksistensen af to slags bedragere jf. besvigelsesteorien om Predator versus the Accidental 

Fraudster, og en beskrivelse af predatorens særlige karakteristika i revisionsstandarden bør indarbejdes. Dette 

kunne indarbejdes i revisionsstandarden, som et særskilt punkt benævnt ”besvigerens kendetegn” på niveau 

med punktet ”besvigelsers kendetegn”, hvilket også i større grad vil tilpasse revisionsstandarden med den nyere 

besvigelsesteori med fokus på identifikation af bedrageren. 

Indarbejdelse af The Fraud Scale i revisionsstandarden, herunder indarbejdelse af Albrects eksempler på 

besvigelsesrisikofaktorer i bilag 1 til ISA 240. Dette vil desuden give revisor praktiske værktøjer til identifikation 

af psykopatiske erhvervsledere og besvigerens kendetegn. 

Desuden vurderes det, at der er behov for yderligere eksempler i bilag 2 til ISA 240, som i højere grad tager højde 

for revisors håndtering af risici i forbindelse med psykopatiske erhvervsledere. Her kunne indarbejdes følgende 

foreslåede revisionshandlinger: 

 Evaluering af virksomhedens rekrutteringsproces 

 Internt arbejdspapir på ledende medarbejdere (dog uden konkret scoring af personen ud fra PLC-R 

modellen) 

Revisionshandlingerne evalueringen af virksomhedens rekrutteringsproces og internt arbejdspapir på ledende 

medarbejdere bør efter min mening indarbejdes i bilag 2 til ISA 240, for derigennem at give revisor praktiske 

revisionshandlinger til håndtering af risikoen for besvigelser af psykopater. 
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