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Forord 

Denne kandidatafhandling repræsenterer det afsluttende element i mit 

Cand.merc.aud. studie ved Copenhagen Business School. 

 

Målet med denne kandidatafhandling har været at arbejde med, og for-

midle et problemorienteret videnskabeligt arbejde. Jeg har valgt at skrive 

om intern revision, og resultatet af min fordybelse i dette emne, har resul-

teret i hvad du nu skal til at læse. Det har været en proces drevet af en lyst 

til at beskrive og forstå den komplekse størrelse, som intern revision er i 

Danmark. Det er min forhåbning at jeg får videreformidlet min problem-

stilling, på en sådan måde at du som læser sidder tilbage med en tilfreds-

stillende forståelse og udbytte af min kandidatafhandling. 

 

I forbindelsen med mit arbejde med denne kandidatafhandling, vil jeg 

gerne takke min søster Gry og ven Oliver for deres arbejde med at udar-

bejde en konstruktiv kritik af min kandidatafhandling. Mange tak til Kim 

Klarskov Jeppesen for kyndig vejledning. En stor tak til alle responden-

terne, der tog sig tid til at snakke med mig. Men den største tak er til min 

kæreste Esther for hendes tålmodighed, hjælp og støtte. 

 

God læselyst. 

 

 

 

København, den 29. september 2016 
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Abstract 

Internal audit in Denmark appears to be in a strange state. Arena & 

Jeppesen (2010) showed that the field isn’t that well-defined and seems 

split between financial and operational audit. This thesis explores the 

strange state of internal audit in Denmark through multiple case studies, 

which attempt to capture what standards and risk models internal auditors 

use as well as why they are used. The inquiry and analysis is framed by new 

institutional theory (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977) 

and profession theory Abbot (1988). The findings suggest that internal 

audit, as a profession, more than previously use IPPF as the standard and 

COSO ERM as the risk model. In parts, the driving force behind this 

emerging norm are explained by what Meyer & Rowan (1977) calls a de-

coupling strategy, which describe that organizations will chose the stand-

ards and risk models with the highest ceremonial criteria of worth - being 

IPPF and COSO ERM. The fact that external audit controls are a part of 

auditors’ knowledge system results in a wave of normative isomorphism, 

and explains why some internal auditors adopt external auditor’s standards 

in their own practices. Regulative isomorphism are also shown to homog-

enize the usage of IPPF and ISSAI in financial and public organizations. 

Finally, there seems to be an ongoing process where internal audit is free-

ing from what Abbot (1988) labels intellectual jurisdiction, where internal 

audit has been subsumed under external audit. Internal audit seems to 

slowly capture its own knowledge based and thereby jurisdiction, driving 

the process towards IPPF. 

  



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 4 af 157 

  

Indhold 
 

1 Indledning ..................................................................................................6 

1.1 Problemformulering .........................................................................7 

1.2 Forståelse ............................................................................................8 

1.3 Afgrænsning .......................................................................................8 

1.4 Projekt design ....................................................................................8 

2 Metode og anvendt teori ....................................................................... 10 

2.1 Metode ............................................................................................. 10 

3 Baggrund for intern revision ................................................................ 21 

3.1 Intern revision – baggrund ........................................................... 25 

3.2 Standarder........................................................................................ 28 

3.3 Risikostyrringsmodeller ................................................................. 30 

4 Teori ......................................................................................................... 33 

4.1 Institutionelteori ............................................................................. 33 

4.2 Professionsteori .............................................................................. 43 

4.3 Videre spørgsmål ............................................................................ 51 

5 Analyse .................................................................................................... 52 

5.1 Indsamlet data ................................................................................. 52 

5.2 Er intern revision et ritual? ........................................................... 54 

5.3 Intern revision fanget i et bur ....................................................... 58 

5.4 Intern revision i et system ............................................................. 64 

5.5 Diskussion ....................................................................................... 72 

6 Konklusion ............................................................................................. 78 

6.1 Perspektivering ............................................................................... 79 

7 Bibliografi ................................................................................................ 81 

8 Appendiks ............................................................................................... 85 

8.1 Population ....................................................................................... 85 

8.2 Interviewguide ................................................................................ 88 

8.3 Interviews ........................................................................................ 91 

 



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 5 af 157 

  

Figur- og tabelliste 

Tabel 2.1-1 Udvalgte virksomhedscases med angivelse af branche og type

 ........................................................................................................................... 15 

Tabel 5.1-1 Størrelse på case virksomhederne ............................................ 52 

Tabel 5.1-2 Standarder, risikostyring og fokus anvendt i case 

virksomhederne ............................................................................................... 53 

Tabel 5.3-1 Respondenternes tilknytning til professionel organisation .. 61 

Tabel 5.3-2 Respondenternes uddannelsesbaggrund og erfaring ............ 62 

Tabel 6.1-1 Fordeling af medlemmer i IIA DK ......................................... 79 

 

Figur 2.1-1 Opbygning af interviewguide, egen tilvirkning ...................... 16 

Figur 3.3-1 Spira & Pages overblik over risikomodeller ........................... 32 

 

 

  



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 6 af 157 

  

1 Indledning 

Intern revision i Danmark er en underlig størrelse, på papiret beskriver 

intern revisions egen brancheforening, IIA DK1, intern revision som en 

værdiskabende aktivitet, de skriver således på deres hjemmeside: ”En intern 

revisionsfunktion har til formål at tilføre virksomheden værdi gennem uafhængige og 

objektive vurderinger. Den interne revisions opgave er at, vurdere tilstrækkeligheden og 

effektiviteten af virksomhedens risikostyring, kontrolsystem og ledelsesprocesser og lø-

bende bidrage til forbedringer heraf gennem anbefalinger til ledelsen.” - IIA DK 

(2016). En fortælling om hvordan en intern revisionsfunktion kan tilføje 

værdi til virksomheden, en nødvendig fortælling da intern revision normalt 

ikke er et lovkrav. Så den eneste måde intern revision kan fungere i en 

klassisk kapitalistisk tankegang, er hvis den skaber værdi for aktionærende 

i sidste ende. Intern revision er derfor en profession, der er nødt til at sælge 

sig selv. For at nogen skal købe intern revision, kræver det at de opfatter 

intern revision som en legitime profession, og en nødvendighed. En måde 

interne revisorer opnår legitimitet på, er ved at have kontrollen over nogle 

arbejdstekniker, som kun de kan bruge til at løse et arbejdsområde. Her 

kommer standarder og risikostyringsmodeller i spil. Fordi en måde hvor-

med en profession kan opnå legitimitet på er gennem anvendelsen af nogle 

arbejdsteknikker som samfundet opfatter som nødvendige for udførelsen 

af arbejdet, på et område, Abbot (1988). Derfor er intern revisions anven-

delse af standarder og risikostyringsmodeller med til at gøre dem til en 

accepteret profession i Danmark. En undersøgelse, af intern revision i 

Danmark, foretaget af Arena & Jeppesen (2010) viser dog at interne revi-

sorer ikke er konsekvente i deres brug af standarder og risikostyringsmo-

deller. Arena & Jeppesen (2010) viser, at der findes en splittelse mellem 

interne revisorers anvendelse af standarder og risikostyringsmodeller fra 

IIA2, og de eksterne revisorers standarder, ISA3. Den interne revisionspro-

fession er altså ikke samlet om et sæt af standarder og risikostyringsmo-

deller, nogen anvender de eksterne revisionsstandarder og risikostyrings-

                                                 

1 The Institute of Internal Auditors Danmark, den danske interne revisions branchefor-

ening 

2 The Institute of Internal Auditors, den internationale interne revisions brancheforening 

3 International Auditing Standards(ISA) 
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modeller. Det tyder på, at interne revisorer nogle steder foretager et ar-

bejde, som normalt vil blive gjort af eksterne revisorer. Dette begynder 

altså at gøre billedet af intern revision som profession mindre skarpt. In-

tern revision er altså også en profession som virksomheder anvender til at 

lave revision, i stedet for at få eksterne revisioner til at gøre det. Grunden 

til at det kan lade sig gøre kan findes i de eksterne revisorers standard ISA 

610, der foreskriver at eksterne revisorer kan basere deres revision på ar-

bejde foretaget af interne revisorer under visse forudsætninger. Til yderli-

gere at gøre billedet af intern revision mindre skarp, er der indført regule-

ring af intern revision i finansielle virksomheder gennem Bekendtgørelse om 

revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner4. 

Denne inkluderer en funktionsbeskrivelse og forskrivelse for, hvordan re-

visionsinstruksen, for interne revisioner i virksomheder underlagte lovgiv-

ningen, skal udformes. Ud over denne har den interne revisionschef, som 

noget ganske unikt internationalt, lov til at underskrive virksomhedens års-

rapport sammen med den eksterne revisor. Dette betyder at den under-

skrivende interne revisionschef skal have opfyldt nogle krav i revisionsbe-

kendtgørelsen, hvilket i praksis betyder at den interne revision er foretaget 

efter eksterne revisionsstandarder. Alt dette har altså medført, at intern 

revision i Danmark er rigtigt mange forskellige ting. Formålet med dette 

speciale er derfor at undersøge intern revision i Danmark. Grundet det 

uskarpe billede vil denne undersøgelse bidrage til at tegne et tydeligere bil-

lede af intern revision.  

1.1 Problemformulering 

Til at undersøge hvordan intern revision i Danmark i Danmark ser ud, 

vælges det at undersøge hvilke standarder og risikostyringsmodeller in-

terne revisorer i Danmark anvender, i deres arbejde, samt hvorfor. Det 

vælges, da spørgsmålet om hvilke standarder og risikostyringsmodeller er 

et meget konkret spørgsmål, der er velegnet som forskningsspørgsmål. 

Når der følges op med et hvorfor, åbnes der jf. Andersen (2008: 25) for 

mange måder, hvormed man kan undersøge de underliggende grunde til 

de valg, der foretages. I denne proces er der derfor mulighed for at skabe 

                                                 

4 Hvor (Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. 

samt finansielle koncerner, 2015)  er den nyeste. Nå der i specialet skrives bekendtgørel-

sen, så henvises til denne.  
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en undersøgelse, der kan bidrage med ny viden til området. Problemfor-

muleringen formuleres således: 

 

Hvilke standarder og risikostyringsmodeller baserer danske interne revisionsafdelinger 

deres arbejde på og hvorfor.  

1.2 Forståelse 

Når opgaven og problemformulering skal forstås, er det under forudsæt-

ningen om, at læseren har en interesse for og forståelse af intern revision 

som emnefelt. Desuden er opgaven skrevet ud fra en forudsætning om at 

læseren har en baggrund i den akademiske verden, altså med en akademisk 

forståelse af specialets genstandsfelt, der er sammenlignelig eller højere 

end en cand.merc.aud. studerende. 

1.3 Afgrænsning 

Her vil der beskrives en række forhold som dette speciale afgrænser sig fra 

at gennemgå. Undersøgelsen er geografisk afgrænset til at omhandle for-

hold for intern revision i Danmark, dette har betydning for resultatets an-

vendelighed internationalt. Det vælges at indsamle empiri fra en liste over 

medlemmer i IIA DK, og ikke fra andre kilder. Dette har betydning for 

validiteten af de resultater specialet kommer frem til, hvor der kommer til 

at mangle de nuancer, man kunne havde opnået gennem at have brugt 

flere forskellige kilder. Som Yin, (2014: 28) siger, så skal de udvalgte cases 

kunne belyse problemformuleringen. Faren er altså grundet det ensidige 

valg af empiri kilde, så bliver problemformuleringen ikke belyst fra nok 

sider.  

1.4 Projekt design 

Projektet er designet på følgende vis: 

1. Indledning. Netop afsluttede del hvor specialet er indledt med bag-

grund for valg af problemformulering og en præsentation af genstandsfel-

tet. Formålet med specialet er blevet beskrevet og problemformuleringen 

præsenteret. 2. Metode og anvendt teori. Her vil jeg beskrive den an-

vendte kvalitative metode i specialet, samt de overvejelser, der ligger til 

grund for denne. Den anvendte metode vil blive operationaliseret, dette 

fører til udarbejdelsen af et grundlag, hvor der kan indsamles empiri, til 
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besvarelsen af problemformuleringen. Desuden vil der blive argumenteret 

for den anvendte teori. 3. Baggrund for intern revision. Afsnit 2 argu-

menterer for et behov for en gennemgang af genstandsfeltet, så både jeg 

som forsker og læseren kan forstå den empiri, der skal indsamles for at 

besvare problemformuleringen. Derfor vil læseren blive præsenteret for 

relevante definitioner af forskellige begreber. Jeg vil gennemgå baggrun-

den og præsentere de rammer, som intern revision er underlagt i dagens 

Danmark. Afslutningsvis gennemgår jeg hvad der menes med standarder 

og risikostyringsmodeller. 4. Teori. Her vil de to valgte teorier, institutio-

nelteori og professionsteori, blive gennemgået. Denne gennemgang vil 

give anledning til en række spørgsmål, der vil blive brugt til indsamlingen 

af empiri. Teorierne vil også blive anvendt til analysen af den indsamlede 

empiri. 5. Analyse. Her vil den indsamlede empiri og den gennemgået 

teori mødes, og i dette møde vil der opstå et felt hvor den indsamlede 

empiri kan analyseres og diskuteres.  6. Konklusion. Her vil opgaven kon-

kluderes og derved vil problemformuleringen blive besvaret. Derefter vil 

jeg perspektiverer mine resultater og deres anvendelse fremadrettet.  

 

Til sidst i specialet vil der være et appendiks.   
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2 Metode og anvendt teori 

I følgende kapitel vil der argumenteres for den valgte metode, og metoden 

vil anvendes til at sætte rammerne for empiriindsamling. Desuden vil den 

anvendte teori præsenteres kort.  

2.1 Metode 

I det følgende afsnit vil jeg operationaliserer problemformuleringen, i 

denne operationalisering er ressourcerammen den begrænsende faktor, 

som der skal tages hensyn til. For at besvare min problemformulering skal 

jeg ud og undersøge det meget konkrete spørgsmål om hvilke standarder og 

risikostyringsmodeller, der anvendes i intern revision, samt besvare det dybere 

spørgsmål om hvorfor. Der fremkommer derfor et eksplorativt element i 

selve problemstillingen, hvor det ukendte hvilke skal belyses, og derefter 

ligger der et mere forklarende element når jeg skal afdække hvorfor, Ander-

sen (2008: 23). For at undersøge dette vil jeg foretage en række interviews, 

der skal bidrage til at kunne besvare problemformuleringen. Derved får 

jeg opbygget en række cases, disse får form som et klassisk multiple case-

studie, som jeg kan generalisere ud fra og derved besvarer min problem-

formulering. Jeg vil forsøge at finde en række cases der samlet repræsen-

terer et bredt udsnit af de interne revisioner i Danmark – populationen. 

Grunden til at vælge cases som metodetilgang, skal findes i deres anven-

delighed til at kortlægge nuværende fænomener, og forklarer sociale kon-

struktioner, Yin (2014: 4). Begge er kriterier som intern revision opfylder, 

intern revision opfattes derfor i dette speciale som en social konstruktion. 

Intern revision er derfor et resultat af interaktion mellem mennesker, og 

skal derfor forstås som et socialt konstrueret fænomen, et fænomen, der 

løbende vil ændre sig i takt med sociale interaktioner. Casestudiets anven-

delighed gør det muligt at studere intern revision i de nuværende omstæn-

digheder. Et casestudie er især anvendeligt til at belyse beslutningsproces-

ser, hvorfor beslutningen er taget, hvordan den implementeres og med 

hvilket resultat, Yin (2014: 15). Casestudiet vil derfor give en empirisk bag-

grund, hvor et svar til problemformuleringen kan findes. Der udvælges en 

række forskellige cases, indenfor problemformuleringens genstandsfelt. 

De forskellige cases og udvælgelsen vil blive gennemgået senere. Når der 

anvendes flere cases, er det med til at styrke validiteten af de fund der 
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bliver lavet, det kan ses som et svar på problemet ved at generalisere ud 

fra en enkelt case5. Det bliver derved muligt at brede empirien fra casene, 

ud til at dække en række situationer, udenfor de valgte cases. Baseret på de 

sammenlignelige egenskaber mellem de udvalgte cases og den interne re-

visions profession, kan der sammenlignes og generaliseres. Baggrunden 

for at kunne generalisere kan blandt andet læses i Flyvbjergs afsnit i Seale 

et al. (2004: 420-34). Desuden vil der gennem anvendelsen af teoretiske 

koncepter i analysen, af den indsamlede empiri, skabes en teoretisk forstå-

else af problemfeltet, som der kan generaliseres ud fra, Yin (2014: 237).   

 

Når jeg vælger at foretage interviews, skyldes det at det er en meget veleg-

net metode, til at sætte sig ind i respondenternes beslutninger og valg, 

Kvale & Brinkmann (2009). Interviews kan bruges til at afdække hvilke 

standarder og risikostyringsmodeller de anvender, og der kan opnås en 

forståelse for hvorfor respondenterne har taget det valg. Interviewene vil 

blive opbygget efter Steinar Kvale og Svend Brinkmanns teorier om kva-

litativ interviewteknik, disse er at finde i bogen ”Interview – introduktion til et 

håndværk”. Det centrale argument for at anvende interviews som forsk-

ningsmetode er, interviewets potentiale til at skabe produktion af social 

viden om et emne, ”Det at interviewe er en aktiv proces, hvor intervieweren og den 

interviewede producerer viden gennem deres relation” - Kvale & Brinkmann (2009: 

34). 

 

Til at beskrive hvordan interviewene bidrager med at komme med ny vi-

den til besvarelse af problemformuleringen, anvender jeg Kvale og Brink-

manns (2009: 66) metafor om interviewet som en rejse. Her ses den viden, 

der skal indsamles til besvarelsen af specialet, som et ukendt land af viden, 

hvortil jeg som interviewer rejser. Her vil jeg indsamle viden gennem de 

samtaler med mennesker som jeg møder. ”Rejsen vil kunne igangsætte en re-

fleksionsproces, der fører den rejsende til nye former for selvindsigt såvel som til afdæk-

ning af tidligere selvfølgelige værdier og sædvaner i den rejsendes hjemland”- Kvale & 

Brinkmann (2009: 67). Denne interviewtilgang opfatter derfor emnet der 

undersøges som en social konstruktion, hvor i jeg som interviewer skal 

                                                 

5 Det at en enkelt case kan være for unik – til at tillade en bred generalisering af resultatet. 

Yin (2014: 64)  
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sætte mig selv ind, og forstå den verden jeg møder. Dette falder fint i tråd 

med specialets opfattelse af intern revision som en social konstruktion.  

 

Min undersøgelse får derfor en konstruktivistisk tilgang til og forståelse af 

viden, hvor viden ikke skal som en endegyldig objektiv sandhed, men mere 

som en konstruktion. Derfor opstår viden i den interaktion jeg som for-

sker har med de interviewede respondenter. Viden er ikke en fast størrelse 

eller mål, men vil ændre sig alt efter den kontekst interviewene foregår i 

og de spørgsmål jeg stiller.  Den viden jeg finder er altså produceret i den 

interaktion, der opstår mellem respondenten og jeg i interviewet, det er et 

resultat af de spørgsmål jeg stiller og de svar respondenten kommer med. 

Det gør den viden der produceres til relationel, da den er et resultat at den 

relation der opstår i interviewet. Den primære viden, der anvendes til at 

besvarer min problemformulering bliver samtalebaseret, det læner sig op 

af Sokrates’ tilgang, hvor menneskers samtale er ”… en primær måde at pro-

ducere viden om det sande, gode og skønne på”- Kvale & Brinkmann (2009: 72). 

Validiteten af den indsamlede viden skal ses i lyset af at den bliver kon-

tekstafhængig, da interviewet er foretaget i en interpersonel kontekst, og 

interviewudsagnenes betydning derfor skal relateres til deres kontekst. 

Den konstruktivistiske tilgang til interviewet medvirker at det er en proces 

hvor forståelsen af den interviewedes virkelighed er helt central. Inter-

viewet som metode er stærkt til dette, da det giver mig som forsker en 

mulighed for at høre den interviewedes historier og fortællinger om emnet. 

Det er gennem denne fremstilling, at jeg kan forstå respondenten. Inter-

viewet leverer nemlig brugbar empiri og er en forskningsmetode der fun-

gerer, Kvale & Brinkmann (2009: 71-4).  

Designet af interviewet 

Det vælges altså at interviewet bliver foretaget ud fra et konstruktivistisk 

syn, dette har reelle betydninger for den måde jeg opbygger og foretager 

interviewet. I det følgende vil jeg gennemgå, hvordan jeg vil gribe inter-

viewene an. Jeg vil i høj grad læne mig op af Kvale og Brinkmanns model 

(2009) her falder en interviewproces i syv punkter: tematisering, design, 

interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering.  
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Forberedelse 

Før interviewene kan foretages, skal det forstås hvorfor interviewet skal 

foretages. En forståelse af, hvad der skal undersøges og hvordan jeg vil 

opnå den nødvendige viden, hvad Kvale og Brinkmann (2009: 125) be-

skriver som tematisering. I afsnit 1.1 Problemformulering, formulerer jeg 

forskningsformålet, dette er et eksplorativt formål, jeg ønsker at kortlægge 

et område, hvor respondenten formodeligt sidder med en masse viden. 

Dette ligger op til en åben tilgang til interviewet, og dette spiller godt sam-

men med en konstruktivist tilgang. For at skabe et grundlag for tilføjelse 

og integration af ny viden til besvarelse af opgaven, skal der inden inter-

viewet udvikles en begrebslig og teoretisk forståelse af emnet intern revi-

sion, Kvale & Brinkmann (2009: 127). Dette gøres i opgavens afsnit 3 
Baggrund. Dette afsnit skal give den nødvendige kendskab til forskeren 

og læseren, så jeg kan stille relevante spørgsmål og læseren kan forstå hvor 

baggrunden for at spørger skal findes. Uden denne gennemgang og for-

ståelse ville det være svært for mig som forsker, og for læseren, at gennem-

skue hvornår ny viden bliver belyst.  

 

Selve designet af min interviewundersøgelse hænger sammen med, hvordan 

jeg vil opnå den nødvendige viden til besvarelsen af problemformulering. 

Designet skal matche de respondenter jeg skal interviewe, nedenstående 

gennemgår jeg hvordan respondenterne udvælges, samt hvem de er. 

Populationen og cases  

I den optimale verden, ville jeg interviewe respondenter fra alle interes-

senter, der kan forestilles at have en rolle i relation til mit problemfelt, men 

dette er ikke praktisk muligt indenfor min ressourceramme. Derfor skal 

den population jeg udvælger være repræsentative på en måde, der vil pro-

ducere viden, som vil hjælpe mig, inden for en passende ressourceramme. 

Der er to måder hvormed dette kan opnås, enten ved at brede sig ud og 

finde cases i forskellige grupper, man kunne forestille sig påvirker mit pro-

blemfelt. Eller at fokusere på den gruppe der menes at være mest relevant. 

Jeg vælger det sidste, i tråd med argumentet om at flere cases fra sammen 

gruppe, øger muligheden for at kunne generalisere resultaterne. Den op-

lagte gruppe at kigge på, er de interne revisorer, da de har en direkte til-

knytning til problemfeltet, dette bliver derfor til case populationen. For at 
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udvælge mulige interne revisionsafdelinger, der kan bruges som cases, skal 

der først skabes et overblik over hvilke danske virksomheder, har en intern 

revisionsafdeling, altså den population hvorfra cases kan udvælges. Der 

findes dog ikke en oversigt over samtlige interne revisionsafdelinger i Dan-

mark6, men gennem vejleder, Kim Klarskov, til dette speciale, har jeg ad-

gang til alle medlemmerne i IIA DK der er tilknyttet en intern revisions-

afdeling. Dette giver 578 medlemmer fordelt over 118 virksomheder, og 

danner grundlaget til den anvendte case population. Populationen kan ses 

i Appendiks, 8.1 Population, her er populationen gengivet med virksom-

hedsnavne.  
 

Ved en gennemlæsning af denne liste kan det konstateres, at der er en 

overrepræsentation af finansielle virksomheder. En optælling, baseret på 

virksomhedsnavn og opslag på google, afslører at der er minimum 53 for-

sikrings- og bankvirksomheder (ud af 118) på listen. Dette hænger i tråd 

med den bekendtgørelse, der på området, hvor der foreligger krav om in-

tern revision i visse finansielle virksomheder. Det styrende for antallet af 

udvalgte cases er, at forsøge at sikre et formodeligt bredt og repræsentativt 

udsnit af populationen. Derved kan fund i cases generaliseres på repræ-

sentativ måde. Kravene til de udvalgte cases bliver derfor at de skal repræ-

sentere forskellige størrelser virksomheder og forskellige brancher. Ved 

gennemgang af listen, efter mulige kandidater, ses det at der ikke er nogen 

mindre virksomheder på listen. Desuden udvælges cases på baggrund af 

hovedkvarters placering, da der ikke er ressourcer til at foretage interviews 

i hele landet, fokus er derfor på Københavnsområdet. Derfor justeres kri-

teriet til at være forskellige brancher, med hovedkvarter i København. Føl-

gende udvælges på denne baggrund, se næste side:  

  

                                                 

6 Jeg er ikke støt på en sådan liste gennem min research. 
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 Tabel 2.1-1 Udvalgte virksomhedscases med angivelse af branche og type 

Virksomhed Branche Type7 

DSB Passagertransport med regional- 

eller fjerntog 

Selvstændig offentlig virk-

somhed 

Europæiske Rejseforsikring A/S Anden forsikring Aktieselskab(finansiel) 

Forsvarsministeriets Interne Revision Generelle offentlige tjenester Statslig administrativ enhed 

INDUSTRIENS PENSION SERVICE 

A/S 

Kombinerede administrations-

serviceydelser 

Aktieselskab(finansiel) 

ISS World Services A/S Ikke-finansielle hovedsæders 

virksomhed 

Aktieselskab 

NORDEA BANK DANMARK A/S Banker, sparekasser og andels-

kasser 

Aktieselskab(finansiel) 

Novo Nordisk A/S Fremstilling af farmaceutiske 

præparater 

Aktieselskab 

A.P. Møller - Mærsk A/S (Maersk Drilling) Sø- og kysttransport af gods Aktieselskab 

  Egen tilvirkning 

I disse virksomheder kontaktes den ansvarlige for den interne revisionsaf-

deling – typisk med titlen intern revisions chef (eller lignende) og spørges 

om villighed til at deltage i et interview. Det vælges kun at spørge den 

interne revisions chef, da denne vil havde mulighed for at besvare spørgs-

målene fyldestgørende qua sin stilling og formodet erfaring.  Desuden må 

det formodes at respondenterne derved vil have en ganske stor viden om 

genstandsfeltet, og derfor have en del potentiel viden, der kan belyses. Den 

eneste virksomhed, som ikke har mulighed for at stille op til interview er 

Novo Nordisk A/S, det skyldes medarbejder udskiftning.  

Udarbejdelse af en interviewguide 

Når interviewene skal foretages, vil jeg som interviewer foretage dem ud 

fra et script, en interviewguide. Denne interviewguide kan være mere eller 

mindre fast i formuleringen. Med det menes, mere eller mindre åbne 

spørgsmål og i hvor høj grad interviewguiden skal følges. Da undersøgel-

sen har et konstruktivistisk udtryk, er jeg er interesseret i at sætte mig ind 

i respondentens verden, og viden om emnet. Derfor vælges en semi-stuk-

turet tilgang til interviewet, og dermed til hvordan interviewguiden udfor-

mes og spørgsmålene stilles, Kvale & Brinkmann (2009: 151). Derved bli-

                                                 

7 Gennem opslag på www.datacvr.virk.dk 
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ver interviewene en mellemting mellem et helt åbent interview, hvor re-

spondenten meget u-styret taler om et emne, og det helt lukkede interview, 

hvor der svares på foruddefinerede spørgsmål. Interviewet bliver derfor 

foretaget dynamisk, hvor der i forvejen er identificeret emner for samtalen 

og konkrete spørgsmål inden for dette emne. Typisk vil samtalen om et 

emne startes meget åbent, og de konkrete spørgsmål vil derefter løst styre 

retningen for samtalen. Emner og spørgsmål kommer i høj grad ud af te-

orien, hvor gennemgangen af den anvendte teori i opgaven, vil give anled-

ning til konkrete emner og spørgsmål. Disse bærer præg af at være meget 

teoretiske spørgsmål, kaldet forskningsspørgsmål, og derfor ikke særligt 

velegnet til en interviewsituation. Derfor vil disse blive omformuleret til 

mere anvendelige spørgsmål, i et mere tilgængeligt sprog, hvad Kvale & 

Brinkmann (2009) kalder interviewspørgsmål. Interviewguiden få derfor 

tre lag, et emne, indenfor emnet en underdeling i forskningsspørgsmål og 

som yderligere brydes ned til interviewspørgsmål.  

 
Figur 2.1-1 Opbygning af interviewguide, egen tilvirkning  

Guiden vil ikke blive fuldt slavisk, da jeg vil imødekomme en samtale og 

derfra løst styre den. Jeg vil forsøge at få afdækket så meget fra interview-

guiden som muligt, da den i forvejen identificerer spørgsmål som er vig-

tige. Men der skal være plads til at nye perspektiver og forklaringer kan 

komme frem. Det er vigtigt der er plads til respondenten kan komme med 

fortællinger uopfordret. Derved kan helt ny viden, som jeg ikke havde for-

ventet, kommer frem.  

 

Selve kilden til emner og forskningsinterview er todelt. Dels kan der træk-

kes spørgsmål direkte ud af problemformuleringen, hvilket gøres neden-

for. Selve problemformulering; Hvilke standarder og risikostyringsmodeller base-

rer danske interne revisionsafdelinger deres arbejde på og hvorfor, kan præsenteres 

som to forskningsspørgsmål. 

1. Hvilke standarder baserer i jeres arbejde på? 

2. Hvilke risikostyringsmodeller baserer i jeres arbejde på? 
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Dette er to åbningsspørgsmål, og vil derfor sætte emnerammen for hele 

interviewet. Dels er der en række emner og spørgsmål, som findes gennem 

opgavens teoriafsnit og er opsummeret i afsnit 4.3 Videre spørgsmål, side 

51. I afsnit 8.2 på side 88 udarbejdes selve interviewguiden, hvor der ud 

fra emner og forskningsspørgsmål vil blive udformet interviewspørgsmål. 

Disse spørgsmål vil arrangeres i en rækkefølge, der er logisk for at have en 

sammenhængende samtale, jeg vil prioritere at have deskriptive spørgsmål 

først. Derved har respondenten en chance for at komme med spontane 

svar, og jeg undgå at påvirke med min egen mening først. Mine hvorfor 

spørgsmål vil jeg forsøge at gemme til slutningen af interviewet, hvor der 

er dannet en relation og for at undgå at respondenten føler sig ”eksamine-

ret”, Kvale & Brinkmann (2009: 154).  

Interviewet 

Alle interviews er foretaget ude hos selve respondenten, typisk i et møde-

lokale. De startes med at en præsentation af mig selv, en opsummering af 

projektet og forskningsinteressen. Respondenten spørgers før interviewet 

om det er okay, at der optages og at dette vil blive transskriberet, samt at 

de vil blive nævnt med navns nævnelse i specialet. De gøres opmærk-

somme på at de få mulighed for at rette i transskriptionen inden offentlig-

gørelsen. Denne startorientering er rent formelt en god start, men skal 

også fungere afvæbnende og forsøge at fjerne eventuel anspændthed og 

nervøsitet mellem mig som interviewer og respondenten, ved at sætte en 

tryg og indforstået ramme. Dernæst bedes den interviewede om at præ-

sentere sig selv og sin rolle i virksomheden. Derefter åbnes en dialog ud 

fra min tidligere beskrevet interviewguide. Jeg vil typisk åbne med hvordan 

og hvad spørgsmål, og derefter forsøge at stille passende opfølgende 

spørgsmål, Kvale & Brinkmann (2009: 153). Spørgsmålene i interview-

guiden er en blanding af åbne spørgsmål, der inviterer til en dialog, og 

mere faktuelle spørgsmål, der kan besvares hurtigt, og eventuelt efterføl-

ges af mere uddybende spørgsmål. Derved opretholdes en dialog, hvor ny 

viden kan findes, og der fås svar på nogle af de mere faktuelle spørgsmål. 

Interviewguiden følges ikke slavisk, derved opnår jeg et interview, hvor 

samtalen ikke bliver uhensigtsmæssigt afbrudt. Interviewguiden sikrer des-

uden, at jeg ikke går i stå. Ved at bruge en interviewguide opnår jeg, at få 

italesat nogenlunde samme emner ved hvert interview. Derved kan jeg 

analysere de forskelle eller sammenfald, der er mellem de forskellige cases.  
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En faktor der har været med til at sikre en symmetri i interviewrelationen 

er, at de interviewede er eksperter og ledere indenfor deres felt. Det er de 

i kraft af deres ledende stilling i virksomhedens interne revisionsafdeling. 

Som ledere er de vant til at blive spurgt, redegøre og argumentere for deres 

meninger og holdninger.  Det stiller høje krav til mig som interviewer, da 

jeg skal være velforberedt for at indgå i dialogen. Belønningen ligger i an-

erkendelse og respekt, der vil ifølge Kvale & Brinkmann (2009: 167) føre 

til et mere lige interview og dialog.  

 

I processen med at interviewe respondenterne konstateres det, efter andet 

interview, at et godt afsluttende spørgsmål, er respondentens holdning til 

specialets problemformulering. Typisk har respondenten nemlig, qua de-

res position, en holdning til profession og branche, som de gerne vil have 

med. Generelt blev jeg mødt af meget kompetente folk, med meget viden 

om genstandsfeltet, og en lyst til at dele denne viden. Dette har bidraget 

til dynamiske interviews, der gav en brugbar empiri. Desuden erfares det 

at interviewet med Mærsk, der foretages af datterselskabets Mærsk Dril-

ling, ramte lidt ved siden af, da denne interne revision reelt har en dobbelt 

rolle som finansiel control og intern revision. Det burde havde været den 

interne revisionschef for group internal audit. Trods dette gav interviewet 

stadig brugbart data, hvorfor det ikke kasseres.  

Lidt om Etik 

I en interview situationen, kan der både spørgers ind til private ting for 

selve respondenten, eller respondenten kan komme til at nævne fortrolige 

ting som virksomheden ikke ønsker skal være almen viden.  For at sikrer 

klare linjer for respondenterne bliver de inden interviewets påbegyndelse 

gjort opmærksomme på, at specialet vil blive offentliggjort og de vil blive 

nævnt med navn og den virksomhed de repræsenterer. Jeg vælger ikke at 

sløre eller anonymisere, det gør jeg ikke fordi jeg ikke mener at det er et 

etisk ømtåleligt emnefelt. I ingen af case virksomhederne er det virksom-

hedshemmelighed, at man har en intern revisionsafdeling, som oftest om-

tales det på virksomhedernes hjemmeside, hos f.eks.  DSB8. Jeg nævner 

                                                 

8 “DSB also has an internal auditing department, which also covers DSB’s Danish affiliates. The 

Internal Chief Auditor reports directly to the Board of Directors.” - DSB (2016) 
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også respondenternes navn i projektet. Det gør jeg fordi de bliver inter-

viewet i deres funktion, som revisionschefer i den pågældende virksom-

hed, og qua deres stilling bliver deres navn i forvejen eksponeret. Faren 

ved dette er, at man ikke opnår en fri samtale, hvor respondenten føler at 

kunne udtrykke sig frit. For at sikrer mig at respondenten ikke bliver bange 

for at tale over sig, gøres respondenterne opmærksomme på muligheden 

for at fjerne kommentarer, når samtalen er transskriberet, og derved god-

kende indholdet af interviewet. Derved opnås en situation, hvor den in-

terviewede ved, at de citeres for indhold de har godkendt. Det vælges at 

fjerne konkret kontaktinformation på respondenter fra projektet, som 

mail og telefonnummer, da det ikke er offentlig information.   

Behandlingen af interviewene 

Interviewene er alle blevet transskriberet, denne proces har krævet at in-

terviewene er blevet optaget i en brugbar kvalitet, hvor samtalen efterføl-

gende tydeligt kan genspilles. Dette er sikret ved at optage i et stille rum, 

uden baggrundsstøj og med en diktafon9 lavet til formålet. Optagelsen 

transskriberes efterfølgende forholdsvis ordret, så evt. tvivl og tænkepau-

ser fremkommer af transskriptionen. Optagelsen er lyttet igennem flere 

gange for at tjekke transskriptionens kvalitet. Derefter er den sendt til re-

spondenten, der har haft mulighed for at godkende den. I nogle tilfælde er 

der sendt mail med opfølgende eller uddybende svar. Tænkepauser (…) 

og ’øhh er indskrevet, da det giver læseren en forståelse af at det givne 

spørgsmål kan være svært at svare på.  Interviewene vil, i opgavens afsnit 

5, analyseres. For at gøre den viden indsamlet i interviewene brugbar til 

analysen, vil de transskriberede interviews opdeles i de forskellige identifi-

cerede emner. Dette gøres med anvendelse af det kvalitative analysepro-

gram NVivo 11. Dette program kan anvendes til at gøre processen med at 

kode interviewene efter ønskede emner lettere.  De forskellige svar og 

hvad der kan udledes af dem vil blive diskuteret i analysen. Dette vil blive 

gjort i sammenhæng til de valgte teorier og selve problemformuleringen.   

                                                 

9 Digitale diktafoner stillet til rådighed af CBS bibliotek.  
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Anvendt teori 

Den anvendte teoris mål er at hjælpe med besvarelsen af problemformu-

leringen. Der er valgt to teorier til at analysere dataene ud fra, professions-

teori og institutionelteori10. Professionsteori søger at forstå det, der gør en 

profession professionel og legitim. Teorien udspringer fra Abbot (1988) 

der undersøger hvorfor og hvordan en gruppe, bla. gennem kontrol af 

ekspertviden, opnår magten til at kontrollere en profession. Denne teori 

bruges i en forhåbning om at når den sættes i relation til intern revision, 

vil det frembringe en række kritiske spørgsmål, der kan anvendes i inter-

view og analysefasen. Desuden er teorien god i forhold til at se på, hvorfor 

intern revision forsøger at sætte standarder for deres arbejde. Den anden 

teori der anvendes er institutionelteori, her kigges der på hvordan en pro-

fessions udvikling stammer fra interaktion mellem forskellige grupper. En 

analyse med afsæt i institutionelteori, bidrager til specialet med en teoretisk 

forståelse, af hvordan forskellige grupperinger er med til at definere intern 

revision som profession, samt intern revisions sammenhæng til andre pro-

fessioner.  

 

  

                                                 

10 Også kendt som neoinstitutionel teori. 
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3 Baggrund for intern revision 

Dette kapitel søger at forstå hvad intern revision er. Kapitlet vil starte med 

at definerer relevante begreber. Dernæst vil intern revision bliver sat i en 

historisk kontekst, status på intern revision nu og en gennemgang af regu-

lering på området. Dernæst vil læseren blive præsenteret for de typiske 

standarder og risikostyringsmodeller, som der forventes at finde i under-

søgelsen. 

Definitioner 

De følgende begreber er centrale at definere, da en den fælles forståelse af 

disse begreber er styrende for analysen og dermed konklusionen. Det dre-

jer sig om hvad der forstås med intern revision, hvad en standard og risi-

kostyringsmodel er og hvordan intern revision skal forstås som branche, 

profession og organisatorisk felt. 

Intern revision 

Da dette speciales undersøgelsesfelt er meget åbent, og tager en eksplora-

tiv tilgang til hvad interne revisorer baserer deres arbejde på, må definiti-

onen af hvad intern revision er også være bred. Nedenstående definition 

fra IIA er ganske bredt formuleret, og vil derfor regnes som definitionen 

af intern revision. IIA skriver i 1999 en definition der stadig er den typisk 

brugte definition: “Internal auditing is an independent, objective assurance and con-

sulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps 

an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach 

to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance 

processes. “ - IIA, Definition of Internal Auditing, (2016).  

 

IIA’s definition nævner tre arbejdsområder, hvor intern revision kan bi-

drage med revision og rådgivning. De tre områder er: risikostyring, kontrol 

og governance processer. Den interne revision kan derfor bistå med at 

identificere og vurdere betydelige risikoeksponeringer, og bidrage til at for-

bedre risikostyring og intern kontrol (herunder effektiviteten i regnskabs-

aflæggelsesprocessen). Den kan bidrage med at give sikkerhed for virk-

somhedens kontroller. Det inkluderer test af udformning, implementering 
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og funktionaliteten af de interne kontroller. Herunder også test af regn-

skabs- og driftsmæssige oplysninger, samt gennemgang af virksomhedens 

driftsaktiviteter. Slutteligt kan interne revisorer hjælpe med at vurdere le-

delsesprocesser, med fokus på realisering af mål om etik og værdier, præ-

stationsstyring og ansvarlighed. Hvordan ledelsens kommunikationen af 

risiko- og kontroloplysninger fungerer mellem relevante områder i organi-

sationen. Effektiviteten af kommunikationen mellem topledelse, de eks-

terne og interne revisorer og daglig ledelse. Nutidens interne revision 

handler derfor på mange måder om at være med til, at sikre at virksomhe-

den opererer efter hensigten. I en optimal intern revisionsafdeling, er in-

terne revisorer et værktøj som bestyrelsen anvender til at uafhængigt give 

sikkerhed og rapportere til bestyrelsen. IIA udgiver en standard, den hed-

der International Professional Pratices Framework, forkortet IPPF11. Både 

IPPF12 og Komitéen for god Selskabsledelse (2014) foreskriver at intern 

revision bør ligge under og rapportere direkte til organisationens besty-

relse. Men Arena & Jeppesen (2010) undersøgelse af danske interne revi-

sionsafdelinger, tegner et meget mere varieret billede af måder interne re-

visionsafdelinger bliver organiseret på i Danmark. Hermed er der skabt en 

forståelse af begrebet intern revision, men da det står så centralt i opgaven, 

skal det mere forstås som en introduktion af, hvad intern revision er. 

Netop virksomheders opfattelse og definition af intern revision, er afgø-

rende for hvordan virksomheden udformer den interne revision, i den på-

gældende virksomhed. Derfor er forståelsen af hvad intern revision er, in-

direkte en del af dette speciales problemfelt og besvarelsen af dette vil bi-

drage til at svarer på problemformuleringen. IPPF’s styrke, er at de er for-

holdsvis globalt anlagt, dette reflekteres af IIA ambition om at være en 

internationalt anerkendt standard. Men svagheden ligger jf. Chambers & 

Odar, (2015) i den manglende anerkendelse af IPPF, IIA’s begrænsede 

muligheder for at håndhæve den, samt variationen af hvordan de bliver 

implementeret. 

Finansiel og operationel revision 

Interne revisorer kan foretage forskellige typer af intern revision, der er 

med til at tilføje værdi på forskellige måder. Det er mest typisk at skelne 

                                                 

11 Mere om IPPF i 3.2 Standarder på s. 27. 

12 The Institute of Internal Auditors(2012: 3) 



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 23 af 157 

  

mellem om der foretages finansiel eller operationel revision. Det er over-

ordnet et spørgsmål om den interne revisorer reviderer regnskabet – fi-

nansiel revision, eller om den interne revisorer reviderer forskellige opera-

tionelle processer i organisationen. Dette kan eksemplificeres med den 

danske lovgivnings forståelse af finansiel og operationel revision. Denne 

er at læse i bekendtgørelsen, hvis formål er at indføre en række krav til 

revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder. I denne forbindelse 

blev der opsat nogle krav til den interne revision. I den historiske udgave 

af Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomhe-

der m.v. samt finansielle koncerner nr. 1392(2014) definerer lovgivere fi-

nansiel og operationel revision som følgende i §2. 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Finansiel revision: Revision af et regnskab med det formål at opnå høj grad af sik-

kerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

2) Operationel revision: En revision af virksomhedens processer og interne kontrolsy-

stem med det formål at teste og rapportere, om de er tilrettelagt og fungerer på betryggende 

vis. 

Interne revisionsafdelinger med fokus på finansiel revision, er derfor 

stærkt fokuseret på mange af de sammen handlinger som ekstern revision 

ville have foretaget. I nogle tilfælde er den interne revision med til at un-

derskrive regnskabet, på lige fod med den eksterne revisor. Som regel vil 

den eksterne revision basere dele af deres arbejde, på det som den interne 

revisionsafdeling har foretaget13. Operationel revision er jf. bekendtgørel-

sen et lovkrav. Her er intern revisions fokus på at vurderer de politiker 

virksomheden har opsat som svar på forskellige risikoer14, og svare derfor 

meget til den rolle som IIA beskriver i deres definition.  

Standarder og risikostyringsmodeller 

Når samfundet accepterer anvendelsen af en standard, er det en måde 

hvorved et produkt eller handling kan opnå legitimitet. Ens dagligdag er 

fyldt af praktiske eksempler på forskellige standarder. Der er en standard, 

                                                 

13 I henhold til ISA 610. 

14 Som kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og forretningsri-

siko. 
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som søger for at dit usb stik passer i alle slags computere15, der er en stan-

dard, som sikrer at legestativer er sikre16 og der er en standard, som sikrer 

kvaliteten af ledelsen i en virksomhed17. Derfor bliver standarder også et 

værktøj som professioner anvender til at legitimere deres arbejde. For in-

terne revisorer er en standard noget, der beskriver den teknik, de bruger 

til at udfører arbejdet. Dette udførte arbejdes kvalitet og anerkendelsen af 

dette er sikret gennem standarden. Det er samfundet eller en myndighed 

(eller begge) der anerkender en standard, og derved opnår det udførte ar-

bejde efter standarden, altså legitimitet. En risikostyringsmodel er udtryk 

for det sammen som en standard, men her er det en model man anerken-

der. Da det er specialets formål at finde ud af hvilken standarder og risi-

kostyringsmodeler der anvendes, vil det ikke blive yderligere defineret, 

hvad en standard og en risikostyringsmodel er. Senere i specialet vil nogle 

af de standarder og risikostyringsmodeller, der forventes at interne reviso-

rer anvender, gennemgås.  

Profession 

I et forsøg på at forklare, hvorfor interne revisorer anvender de modeller 

og standarder de gør i deres arbejde, bruger specialet en del tid på at for-

søge at definere intern revision i en social samfundssammenhæng. Det gø-

res især med begrebet profession.  Profession, stammer af latin professiōn, 

professiō, en erklæring af ens kald eller erhverv18. Professioner er altså er-

hvervsgrupper, der gør krav19 på ekspertise og viden på et fagområde. Der 

ligger derfor et element af social og kulturel kontrol af rettighederne til 

udøvelse. Denne ret skal legitimeres eksklusivt af professionen, i forhold 

til andre lignende erhvervs udøvelse. Dette begreb, og intern revisions 

rolle i denne forbindelse, diskuteres bla. mere dybdegående i afsnit 4.2 om 

Professionsteori. 

  

                                                 

15 Standard at finde på http://www.usb.org/developers/docs/ 

16 DS/EN 1176 og DS/EN 1177. 

17 ISO 9000. 

18 Oversat fra opslag på profession i Oxford English Dictionary. 

19 Nogen gange retskrav, læger og andre beskyttet titler. 
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3.1 Intern revision – baggrund 

Her følger en redegørelse for den interne revision, i et historisk og inter-

nationalt perspektiv. Gennemgangen vil klargøre nogle af de begreber og 

begivenheder, der ligger til grund for hvor intern revision er i dag.  

 

Intern revision begyndte at udvikle sig som identificerbar disciplin om-

kring 1900-tallet. Her var fokus på at levere reperformance på visse regn-

skabsprocesser til midt niveau ledelse i økonomistyringsenheder. Gennem 

1940’erne stiger kompleksiteten i regnskabssystemerne, dette fører til at 

interne revisorers fokus skifter, til at levere sikkerhed omkring virksomhe-

dens interne bogføringssystemer. Samtidig skete der jf. Chambers & Odar 

(2015) en udvikling, hvor de interne revisorer begyndte at levere sikkerhed 

omkring operationelle aktiviteter. I 1941 etableres The Institut of Internal 

Auditors(IIA) i USA, dette er på mange måder den primære, verdens om-

spændende organisation for intern revision. Dette er ifølge Anderson & 

Dahle (2009) også begyndelsen på et ryk mod en mere etableret profes-

sion. I 1947 udgiver IIA den første guide(guidence), “the Statement of Repon-

sibilities of the Internal Auditor”. Denne korte guide søgte at definere mål og 

sigte med intern revision. Denne er løbende blevet revideret, indtil den 

seneste definition i 1999. I 1968 udgives ”Code of Ethics” der beskriver hvil-

ken evner og viden en intern revisor bør have. Det er dog først i 1978 at 

IIA udgiver den første version af interne revisions standarder, ”Standards 

of the Professional Pratice of Internal Auditing”. Den består af en række generelle 

og specifikke guides, til hvordan man håndterer en intern revisionsafde-

ling, og hvordan aktiviteter bør udformes. Disse standarder forbliver for-

holdsvis intakte de næste 20 års tid, til gengæld stiger mængden af guides 

ret voldsomt over perioden. Indtil et punkt i 1990’erne, hvor der opstår 

konflikt mellem guides og standarder. I 1997 nedsætter IIA en Guidence 

Task Force, de arbejder på at forbedre og tilpasse standarderne til en mere 

morderne version. Dette sker i 2002, med implementeringen af ”Internati-

onal Standards for the Pratice of Internal Auditing(Standards)” IPPF. 

En fragmenteret branche – en finansiel krise 

Efter finanskrisen i 2007-2009, og i kølvandet på en stribe virksomheds-

skandaler, har corporate governance modtaget en højere fokus fra regula-

torer og offentligheden. Dette har jf. Soh & Nonna (2011) været med til 
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at drive et stigende behov for intern revisionsarbejde med corporate 

governance processer, herunder intern kontrol og risk management. Stu-

dier i den interne revisions rolle har ifølge Soh & Nonna (2011) rapporte-

ret et signifikant skift i intern revisions rollen, som resultat af ny regulering 

på området (som f.eks. Sarbanes-Oxley Act i USA (2002)). IPPF’s mang-

lende slagkraft og IIA’s manglende evne til at tilpasse IPPF blev tydelig-

gjort i det vakuum der opstået efter den finansielle krise. Dette har givet 

mulighed for andre standarder at blive udbredt, som: Basel (2012), 

CIAGFS (2013), PSIAS (2012) og Reserve (2013). De fleste af disse er 

sigtet på den finansielle sektor, men de vil påvirke professionens retning. 

Desuden er de ifølge Chambers & Odar (2015) et udtryk for, at IPPF ikke 

er nok, eller mangelfulde i visse situationer. 

Hvor er intern revision i dag? 

Intern revision i Danmark er hovedsageligt frivilligt, med undtagelse af 

visse finansielle virksomheder. For markedsregulerede virksomheder ud-

giver Komitéen for god Selskabsledelse, der ligger under Erhvervsstyrel-

sen, en række anbefalinger til corporate governance i ”Anbefalinger for God 

selskabsledelse”. I denne foreligger en række anbefalinger, som virksomhe-

der på et reguleret marked skal rette sig efter, i følge princippet ”følg eller 

forklar”, hvor bestyrelsen skal forklare hvis ikke anbefalingerne følges. I 

denne forbindelse er følgerne citat, fra den seneste udgivelse af anbefalin-

ger, relevant at medtage: 

- Komitéen for god Selskabsledelse (2014: 19)  

Komitéen for god Selskabsledelse opfordrer direkte danske virksomheder 

på det regulerede marked, til at vurdere behovet for intern revision. Ko-

mitéen for god Selskabsledelse udgiver selv en årlig rapport, hvor virk-

somheder optaget på NASDAQ OMX Copenhagen A/S undersøges for 

efterlevelse. Denne rapport rapporterer en efterlevelse på 93 %, hvor sel-

skaber, der enten følger anbefalingerne helt er delvist ligger på 87%, jf. 

Komitéen for god Selskabsledelse (2014: 15). Det viser en tendens til at, 

intern revision bliver hæftet på børsnoterede virksomheders corprate 
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governance system. Derfor må det også forventes at man i de fleste mar-

kedsregulerede danske virksomheder må være en intern revisionsafdeling. 

Siden 2004 har der i Danmark opereret en forening for interne revisorer, 

IIA DK, denne er medlem af den internationale organisationen IIA. Ved 

udtag af medlemsliste fra IIA DK´s hjemmeside kan det ses at der er 520 

medlemmer, fordelt over 117 organisationer. Der er derfor ikke et impo-

nerende antal medlemmer af IIA DK, især ikke i lyset af anbefalingerne 

fra Komitéen for god Selskabsledelse (2014). En del af forklaring skal jf. 

Arena & Jeppesen (2010) findes i at virksomheder anvender IPPF i et me-

get begrænset omfang. Fokus er i langt højere grad på de eksterne revisi-

onsstandarderne. Eksempelvis revisionsstandarden ISA610, der sætter 

rammerne for ekstern revisors anvendelse af intern revisionsarbejde. I 

ISA610 defineres intern revisions gavn for ekstern revision, som at være 

overtagelse af nogle af de finansielle revisions handlinger, som den eks-

terne revisor ellers havde udført. Jf. Arena & Jeppesen(2010) postulerer 

således at de eksterne revisorer gennem deres brancheforening FSR, har 

været succesfulde i at dominere intern revisions udøvelse i Danmark. 

 

Denne fokus på eksterne revisionsstandarder bliver yderligere segmenteret 

i bekendtgørelsen, der foreskriver et krav til intern revision for visse finan-

sielle virksomheder. Det kan nemlig læses i bekendtgørelsens §24: I virk-

somheder henholdsvis koncerner, der har en intern revision, skal revisionsarbejdet udfø-

res i overensstemmelse med god revisorskik og i henhold til en revisionsaftale mellem den 

eksterne revision og revisionschefen. Samt i bilag fire til lovteksten kan det læses 

” Ud over ovenstående retningslinjer, for hvad der er omfattet af intern revision, kan 

der hentes inspiration i Basel Komiteens princip…20”. Bekendtgørelsen er derfor 

delt imellem at anbefale revision efter god revisorskik, hvilket henviser til 

danske revisionsstandarder, og Basel Komiteens principper om operatio-

nel revision, der godt kan være revision efter IPPF.  

  

                                                 

20 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt 

finansielle koncerner (2015) 
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3.2 Standarder 

Nedenfor gennemgås en række interne revisions standarder og risikostyrt-

ningsmodeller. Disse er valgt, da de formodes at være de mest domine-

rende standarder og risikostyringsmodeller. Formålet med at gennemgå 

dem er, at give læser og jeg selv som forsker en større forståelse af stan-

darder, samt fungere som baggrundsviden til de interviews der foretages.  

IPPF 

Som nævnt er den internationale organisation IIA en af de organisationer, 

der udsteder internationale interne revisions standarder, IPPF. Det er også 

IPPF som den standard danske interne revisions forening IIA DK pro-

moverer, som at være den intern revision bør følge. IPPF er rammeværk 

som den interne revisor forpligter sig til at følge. Det består af en række 

elementer nævnt som mandatory guidence definition af intern revision, 

etiske regler (Code of Ethics) og selve standarderne (International Standards for 

the Professional Practice of Internal Auditing), som deles op i attribute- og per-

formance standards, Reding, et al. (2013: 2-4).  

 

Code of Ethic regulerer og promoverer en etisk korrekt kultur, indenfor in-

tern revision som profession. Det gøres gennem en række principper, med 

tilhørende regler, som det forventes den udøvende interne revisor og af-

deling følger. Det er princippet om integritet, objektivitet, fortrolighed og 

kompetence, Reding, et al. (2013: 2-7). De tilhørende regler (the Rules of 

Conduct) beskriver 12 adfærdsregulerende regler, som den interne revisor 

skal følge. Brud på disse regler kan medføre disciplinær straf fra IIA. I 

praksis er der ikke et dansks disciplinærudvalg, og der kendes ikke til til-

fælde af straf i Danmark, og derfor hviler ansvaret for overholdelse, på 

den enkelte virksomhed.  

 

IPPF er principbaseret og skal danne en ramme, hvor i intern revision kan 

promoveres og udøves. De består af en række basale krav som en intern 

revisor, eller intern revisionsafdeling, skal opfylde, hvordan dette kan eva-

lueres, en fortolkning21 af termer og koncepter i standarden og en ordliste.  

  

                                                 

21 Interpretations 
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Der er tre typer standarder: 

- “Attribute Standards: address the attributes of organizations and indi-

viduals performing internal auditing 

- Performance Standards: describe the nature of internal auditing and 

provide quality criteria against which the performance of these services can be 

measured. 

- Implementation Standards: … expand upon the Attribute and Per-

formance Standards by providing the requirements applicable to assurance… 

or consulting … activities. “ - International Standards for the Profes-

sional Practice of Internal Auditing (2016) 

IPPF kan anvendes både til intern revisionsservice og rådgivning. Den er 

relativt bredt formuleret og generelle i deres udtryk. IIA udgiver desuden 

en række af Strongly Recommended Guidance, der har til formål at levere mere 

specifik og situations betinget teknik, disse er ikke påkrævet at følge 

Reding, et al. (2013: 2-25).  

Intern revision i offentligt ejede organisationer. 

Den internationale organisation INTOSAI22 leverer frameworks til revi-

dering af offentlige enheder og ministerier. De udgiver en række standar-

der og best pratice guides til håndteringen af revision i offentlige virksom-

heder. Herunder en standard kaldet INTOSAI GOV 9100, “Guidelines for 

Internal Control Standards for the Public Sector” - ISSAI (2016). Hvor der står 

følgende om intern revision på s. 45: “For professional guidance, internal audi-

tors should use the Professional Practices Framework (PPF) of The Institute of Internal 

Auditors (IIA) including the Definition, the Code of Ethics, the Standards and the 

Practice Advisories. Additionally, internal auditors should follow the INTOSAI Code 

of Ethics.” Internationalt peges der altså på IPPF når intern revision skal 

foretages. I Danmark udgiver Rigsrevisionen ”God offentlig revisionsskik - 

normen for offentlig revision” 23 der bla. beskriver oprettelsen af intern revision. 

Rigsrevisionen skriver, at GoR bygger på INTOSAI’s internationale prin-

cipper. Jf. rigsrevisorlovens § 9 kan de enkelte ministerier oprette interne 

revisionsenheder, hvis arbejde rigsrevision kan basere deres arbejde på. 

Lovgivningen ligger derfor op til, at offentlige interne revisionsenheder 

opererer efter IPPF. 

                                                 

22 International Organization of Supreme Audit Institutions. 

23 Forkortet GoR. 
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Danske revisionsstandarder 

Der henvises, som skrevet direkte i bekendtgørelsen, til at kravene om god 

revisionsskik skal overholdelse, ved udførelsen af intern revision i virk-

somheder underlagt bekendtgørelsen. God revisorskik er en betegnelse for 

de anerkendte fremgangsmåder, hvorved revision udføres. Disse bliver 

fastlagt af revisionsprofessionen, der i Danmark er repræsenteret af FSR, 

de udgiver en række revisionsvejledninger24. Disse revisionsvejledninger er 

ikke bindende, men foreskriver de normer, der bør anvendes.  Der ligger 

derfor et krav i lovgivning om at finansielle virksomheder, der underlagt 

bekendtgørelsen opretter interne revisionsafdelinger, der overholder god 

revisorskik. Intern revision i finansielle virksomheder skal derfor forholde 

sig aktivt til de standarder som eksterne revisorer anvender. De danske 

revisionsstandarder skal derfor anvendes efter behov i den interne revisi-

onsafdeling, så hvis fokus f.eks. er på finansiel revision, skal der anvendes 

de ISA’er, der er relevante i denne kontekst.  

3.3 Risikostyrringsmodeller 

Herunder vil jeg definere, hvad risikostyring er og hvordan det spiller sam-

men med intern revision. Derudover vil jeg præsenterer nogle af de risi-

kostyringsmodeller, der findes. 

  

En risikostyringsmodel er en model, der bruges i håndteringen af de for-

skellige risikoer, en enhed oplever. Det centrale element er altså styring af 

risiko. Det er derfor relevant først at definere hvad risiko er, dette kan 

være en længere diskussion af begrebet risiko, men jeg vælger at bruge 

IIA’s definition som introduktion til begrebet risiko, og hvad risikostyring 

er.  I ordlisten til IPPF er det defineret således: 

” Risk: The possibility of an event occurring that will have an impact on the achievement 

of objectives. Risk is measured in terms of impact and likelihood. 

Risk Management: A process to identify, assess, manage, and control potential events 

or situations to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organiza-

tion's objectives.” - The Institute of Internal Auditors (2012) 

                                                 

24 Der er danske udgaver af internationale standarder ISA’erne, der udgives af Internati-

onal Federation of Accountants 
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Når dette sættes i en virksomheds kontekst, er det måden hvormed virk-

somheden håndterer risikoen for en hændelse, som vil påvirke virksom-

hedens opsatte strategi og mål. Da virksomheder opsætter forskellige mål 

og opererer i forskellige miljø, så vil de være eksponeret for forskellige 

risikoer. Risikoer er ikke udtryk for den mest sandsynlige hændelse, men 

skal forstås som en bred vifte af mulige hændelser, denne vifte repræsen-

terer den usikkerhed som risikoen indeholder og risikostyring bruges til at 

evaluere denne risiko. Risiko kan både være faren for en dårlig ting sker, 

men også faren for at man misser en god ting. Risikostyringsmodeller er 

derfor modeller for, hvordan en enhed kan foretage risikostyring. På en-

gelsk kaldes disse modeller typisk for enterprise risk management (frameworks 

eller lign.) der altså også et element af ledelsesansvar i disse. Derfor vælges 

en risikostyring helt generelt at defineres som: En proces udført af bestyrelsen 

og/eller ledelsen, hvor de risikoer, der kan påvirke organisationens evne til at nå sine 

mål, forstås og håndteres. Den interne revisors rolle i risikostyring definers af 

IPPF 2120 til at være: ” The internal audit activity must evaluate the effectiveness 

and contribute to the improvement of risk management processes.“ - The Institute of 

Internal Auditors (2012). IIA har desuden udgivet to position papers om 

den interne revisors rolle: The Three Lines of Defense in Effective Risk Manage-

ment and Control, January 2013 og The Role of Internal Auditing in Enterprise-

wide Risk Management, January 200925. Her beskrives kerneområderne som 

den interne revisor opererer indenfor. Det drejer som at give sikkerhed 

omkring risikostyringen, evaluerer hvordan risikostyringsprocessen funge-

rer og gennemgå styringen af nøgle risikoer. Interne revisorer beskrives 

også som den tredje forsvarslinje mod risikoer håndteres forkert26.  

 

Overstående gennemgang er i høj grad inspireret af Redings, et al. (2013) 

bog om intern revision, her peges der specifikt på COSO ERM 

Framework som risikostyringsmodel. COSO er en model udarbejdet i et 

samarbejde mellem en række private organisationer, og et resultat af myn-

dighederne i USA med Sarbanes-Oxley act (2002) krævede at offentlige 

selskaber skulle have et internt kontrol program og dette skulle vurderes. 

                                                 

25 Begge kan findes på: https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-gui-

dance/Pages/Position-Papers.aspx Theiia (2016) 

26 For mere om The Three Lines of Defense Model se: The Insitute og Internal Auditors 

(2013) 
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Men dette er ikke den eneste model, der findes til risikostyring. Der findes 

et mylder af internationale og nationale risikostyringsmodeller. De diffe-

rentier sig overordnet på 2 punkter, omfanget(scope) og rapporteringskrav. 

Hermed menes hvor bredt eller smalt selve omfanget af hvad modellen 

inkluderer og hvor høje rapporteringskravende er.  Spira & Page (2003) 

har i deres artikle ”Risk management, The Reinvention of internal control and the 

changing role of internal audit”, rangeret en række risikostyringsmodeller efter 

dette. Deres resultat er viderbragt i Figur 3.3-1, og giver en ide, om 

hvordan risikostryingsmodeller er forskellige.  

Lovgivningen stiller kun krav til visse finansielle virksomheder foretager 

risikostyring. Der peges i lovgivningen ikke efter hvilken model, men 

logivningen beskrives nogle krav denne risikostytringsmodel skal 

overholde, som generelt er ret brede27. Derved er det lagt op til at 

virksomheder underlagt denne regulering foretager en risikostrying, der er 

i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  

                                                 

27 se §70 i bekendgørlsen. 

Figur 3.3-1 Spira & Pages overblik over risikomodeller 

Spira & Page (2003: 651) 
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4 Teori 

Teoriafsnittets formål er dels at skabe et felt hvorfra der vil udspringe 

spørgsmål, som kan anvendes i interviewguiden28, og som dermed vil bi-

drage til besvarelsen af problemformuleringen. Dels at give et grundlag, 

hvorfra indsamlet data kan analyseres. Fundne spørgsmål samles i slutnin-

gen af dette kapitel.  

4.1 Institutionelteori 

Institutionelteori stammer fra de sene 70ére, og søger at forklare hvordan 

institutioner gennem deres søgen efter at legitimere sig selv bliver mere og 

mere ensartet. Teorien har jf. Mizruchi & Feins (1999) gennemgang af 

brugen af institutionelteori, sit udspring i to artikler af hhv. Meyer og Ro-

wan (1977) og DiMaggio og Powell (1983). Følgende gennemgang af in-

stitutionelteori og dens sammenspil med intern revision har primært sit 

udspring i disse to artikler. 

Struktur som et ritual 

Meyer og Rowans (1977) forsøger at forklare konsekvenserne en organi-

sation står overfor, ved at eksistere i et moderne samfund, med en institu-

tionaliseret omverden. Meyer og Rowan argumenterer for at det eksiste-

rende samfunds forestillinger om rationel adfærd, er en faktor, som orga-

nisationer er nød til at indarbejde. Hvis ikke disse forestillinger indarbej-

des, kan organisationen ikke opnå legitimitet og vil have nedsat sine over-

levelsesmuligheder. Det er ikke selvskrevet, at adopteringen af samfundets 

rationale tilfører værdi i form af effektivitet til organisationen, derfor tvin-

ges organisationen til at løse koblingen imellem sit produktionssystem og 

resten af organisationens formelle struktur. Organisationen er således nød 

til, nærmest ceremonielt, at tilpasse sig samfundets myte om rationalitet, 

jf. Meyer & Rowan (1977: 340). I det følgende vil der kigges dybere på 

elementer af denne måde at se organisationer på, og hvilke spørgsmål det 

rejser i relation til intern revision i Danmark. 

 

                                                 
28 Vil blive samlet i 4.3 Videre spørgsmål på s. 49. 
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Meyer og Rowan mener, at det ikke kan påvises empirisk at medarbejdere 

udfører det arbejde, som den formelle organisationsstruktur foreskriver. 

De mener derfor at der forekommer et paradoks, hvor den formelle struk-

tur tilegnes en for høj værdi ifht. dens reelle og praktiske betydning. Det 

er i dette paradoks, som Meyer og Rowan (1977: 343) søger at forklare, 

hvordan formelle institutionelle regler er et udtryk for et pres fra omgivel-

serne. Denne sammenhæng mellem organisationernes formelle struktur 

og omgivelser, argumenterer Meyer og Rowan for har været diskuteret 

længe. Overordnet diskuterer litteraturen hvordan der i organisationer 

sker en proces, hvor organisationer kopier og i højere og højere grad ligner 

hinanden, Meyer & Rowan (1977: 345). Denne proces kaldes for isomorf-

isme. 

 

Isomorfismer opdeler Meyer og Rowan i to retninger, den tekniske iso-

morfisme og den institutionelle isomorfisme. Den tekniske isomorfisme 

er den spejling organisationer foretager af deres tekniske egenskaber, for 

at sikre at interaktion overhovedet er teknisk mulig. Institutionel isomorf-

isme er organisationers tilpasning til den socialt konstruerede virkelighed. 

Begge isomorfismer fremkommer i de fleste organisationer, den tekniske 

vil dominere i klart definerede markeder, hvor institutionel isomorfisme 

vil dominere under mere diffuse markedsforhold, Meyer & Rowan (1977: 

353). 

 

Som konsekvens af presset på at adoptere samfundets myter om rationa-

litet, vil magtfulde organisationer søge at forme det miljø, de opererer i. 

For det første gennem at tvinge det umiddelbare netværk til at adoptere 

deres krav, som bilindustrien ledere f.eks. har dikteret vejnet og benzin 

udvalg. Nye konkurrenter eller rivaler skal passe ind i det miljø, som er sat 

i forvejen af industriens ledere.  For det andet forsøger markedslederne at 

bygge deres mål og procedurer ind i samfundet som institutionelle regler. 

For at forsætte eksemplet, bilindustriens ledere forsøger konstant at forme 

samfundets forståelse af, hvad en lækker bil er, samt påvirke de juridiske 

regler til at passe til industriens behov(lobbyisme), i et forsøg på at presse 

køberen til kun at vælge deres bil.  Nye konkurrenter og rivaler må derfor 

kæmpe mod/i den sociale forståelse, og et marked bestemt af de domi-

nante organisationer, jf. Meyer & Rowan (1977: 348). Når intern revision 

derfor forsøger at agerer, har de så pladsen til selv at påvirke markedet, 
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eller er denne plads optaget af andre, der bestemmer de forudsætninger 

som intern revision kan operere i? Det i denne forbindelser derfor interes-

sant at spørger respondenterne i interviewet om, hvem de mener er trend-

sættende for udviklingen af intern revision, dette fører til spørgsmål 1 i 

Videre Spørgsmål.  

 

Meyer og Rowan (1977) skriver på side 350, hvordan Adopting external as-

sessment criteria skaber værdi for en organisation. De skriver hvordan orga-

nisationer bliver følsomme overfor at anvende en ekstern forståelse af 

værdi. Med det skal der forstås hvad Meyer og Rowan (1977) kalder for 

Cermonial criteria of worth, det er processer som samfundet har bestemt er 

vigtige og værdiskabende – selvom det ikke nødvendigvis er værdiska-

bende i en monetær forståelse for virksomheden. Adopteringen af disse 

processer er med til at legitimere organisationen, det demonstrerer orga-

nisationens sociale agilitet. I en mere morderne kontekst vil vi kalde dette 

for en CSR eller corporate governance politik. I denne forståelse kan or-

ganisationers anvendelse af intern revision, i et hvis omfang, ses som svar 

på et eksternt pres, et pres, der med finanskrisen om muligt er blevet 

endnu stører. For at afdække i hvilket omfang intern revision er en konse-

kvens af Adopting external assessment criteria, stilles spørgsmål 2. 

 

Når organisationer praktiserer en høj grad af institutionel isomorfisme, vil 

det resultere i en konflikt med deres formelle struktur. Da de tekniske krav 

til en effektiv produktion ikke hænger sammen med institutionelle krav fra 

omgivelserne.  Disse modstridende krav vil være med til at skabe stor usik-

kerhed i det daglige arbejde. Organisationer vil derfor arbejde på at skabe 

en harmonisering af de institutionelle krav og organisationens kerneakti-

viteter. Disse usammenhængende krav vil organisationen forsøge at løse 

med det som Meyer og Rowan (1977: 356) kalder for en dekoblingsstra-

tegi. 

 

Dekobling er jf. Meyer og Rowan kendetegnet ved organisationers forsøg 

på at løsrive den tekniske effektivitet fra deres formelle struktur, og den 

institutionaliserede omverden. Organisationer dekobler ved at minimere 

den kontrol og evaluering, de foretager af deres kerneaktiviteter og samti-

digt foretage koordination, og gensidig tilpasning mellem organisationens 

strukturelle elementer uformelt. De søger således at skabe løse koblinger 
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mellem strukturelle elementer og den professionelle praksis. For jf. Meyer 

& Rowan (1977: 357) derved at undgå inkonsistensen mellem omgivelser-

nes krav, og minimerer organisationens praktiske konsekvenser af mang-

lende forbindelse til formel struktur og kerneaktiviteter. 

 

Denne strategi hjælper derfor organisationen, til at opretholde sin legiti-

mitet udadtil samtidig med at løse konflikten mellem omgivelserne, og de 

interne formelle strukturer i organisationen. Meyer og Rowan nævner en 

række kendetegn ved denne strategi, de kan opsummeres til:  

- En fraskrivelse af ledelsesansvar ved ansættelse af professionelle 

til at varetage ansvarsområder.  

- Prioriteringen af overholdelse af ceremonielle regler resultaterne i 

flertydige og tomme mål.  

- Menneskelige relationer bliver gjort vigtige, fordi formelle regler 

modarbejder koordinering, derfor bliver der lagt op til individets 

evner og dets relationer til at koordinere imod de formelle regler, 

jf. Meyer & Rowan (1977: 357).   

Derfor bliver det ofte de individuelle medarbejders evne til at navigere 

blandt de formelle regler, som afgøre en dekoblet organisations evne til at 

skabe værdi i en institutionaliserede omgivelse. Det betyder også at orga-

nisationer i samme branche, kan have samme formelle struktur udadtil, 

men varierer i den daglige praksis. Derfor kunne man forestille sig at in-

terne revisionsafdelinger i samme branche, med høj grad af institutionel 

isomorfisme, vil ligne hinanden meget udadtil. Det vil give i udslag i an-

vendelsen af samme organisationsstruktur i de forskellige interne revisi-

onsafdelinger, samt samme udgangspunkt i standarder. Men i praksis, vil 

mange af aktiviteterne være tilpasset af det enkelte professionelle individ, 

med udgangspunkt i hvad individet finder anvendeligt for organisationen, 

uagtet de formelle rammer. Derfor vil det være interessant at prøve at af-

dække i interviewet om den praktiske virkelighed afviger fra de mere for-

melle rammer, derfor spørgsmål 3 

 

Meyer og Rowans teori foreskriver, at organisationer i institutionaliserede 

omgivelser, med en høj grad af myter og lav grad af outputkontrol, vil 

prioritere en formel struktur over organisatorisk effektivitet. For at fun-

gere vil organisationerne derfor adopterer en dekoblingsstrategi, hvor de 
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dekobler den formelle struktur fra kerneaktiviteter. Løsningen for organi-

sationerne bliver at bygge deres bærende element på tillid til den professi-

onelle medarbejderes evne, til uformelt at løse kerneaktiviteterne. Man kan 

anskue behovet for en intern revisionsafdeling for at være en dekoblings-

strategi. Spørgsmål 4 forsøger at afdække grunden til, at man opretter en 

intern revisionsafdeling. 

Fanget i et jernbur 

DiMaggio og Powells (1983) bygger i artiklen ”The Iron Cage Revisited: Insti-

tutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” videre på 

bla. Meyer og Rowans (1977) arbejde med institutionelteori. The iron cage 

refererer til Max Webers udtryk, og er beskrivelse af hvordan den stigende 

rationalisering og derfor bureaukratisering, af samfundet resulterer i et 

fængsel(jernbur) for organisationer. 

 

DiMaggio og Powell (1983: 147) mener, at det nu primært er strukturati-

onsprocesser mellem stat og professionerne i det organisatoriske felt, der 

driver bureaukratiseringen af samfundet. Modsat de i organisationsteori 

klassiske Weber (1952) drivkræfter, hvor det er det kapitalistiske marked 

og teknologiske effektiviseringer, der driver bureaukratiseringen. Med or-

ganisationer i det organisatoriske felt, skal forstås, organisationer, der er 

tæt bundet i et netværk gennem faglige og arbejdsmæssige bånd, samt ens 

placeringer i netværket. Et organisatoriske felt er derfor jf. DiMaggio & 

Powell (1983: 148) kendetegnet af at være en samling af organisationer, 

der udfører samme aktivitet, og derfor er underlagt samme institutionelle 

pres.  Denne udlægning af institutionel teori er interessant set i problem-

formuleringens kontekst, fordi DiMaggio og Powell beskæftiger sig med, 

hvordan et organisatoriske felt opstår. I denne forbindelse vil det rejse 

nogle spørgsmål om, hvor intern revision befinder sig i det organisatoriske 

felt. Det vil blive gjort i forbindelse med gennemgangen af en række hy-

poteser, som DiMaggio og Powell opsætter i deres artikel. 

 

Gennem bureaukratiseringsprocesserne vil der ske en homogenisering af 

struktur, kultur og output mellem organisationer inden for det sammen 

organisatoriske felt. DiMaggio og Powell mener, at et organisatorisk felt 

kun består i det omfang det kan bestemmes institutionelt. Forudsætnin-
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gerne for at et organisatorisk felt kan opstå, er når der er en stigende in-

teraktion mellem organisationerne i feltet. Den stigende interaktion vil 

drive en proces, hvor der vil dannes mønstrer i feltet af dominerende or-

ganisationer, og organisationer der går i koalitioner. Der vil foregå en 

kamp om information mellem organisationerne i feltet, og det organisato-

riske felt vil være en realitet, når der begynder at opstå fælles interesser for 

feltets organisationer. Organisationerne bliver hermed medlemmer i feltet, 

DiMaggio & Powell (1983: 148). 

 

DiMaggio og Powell argumenterer for, at når et organisatorisk felt er dan-

net vil der opstå kræfter i feltet, som vil presse på at medlemmer i feltet vil 

begynde at ligne hinanden i højere og højere grad. Det skyldes at medlem-

merne i feltet søger efter legitimitet, i sådan grad at det overskygger effek-

tivitet. Medlemmer begynder at spejle sig selv i forhold til hinanden, i ste-

det for at tilpasse sig sine omgivelser. De dominante medlemmer vil des-

uden forsøge at forme deres omgivelse i stedet for at tilpasse sig dem. 

Denne proces kalder DiMaggio og Powell for isomorfisme, homogen-

ringsprocessen når et felt etablerer sig. DiMaggio & Powell (1983: 149) 

opdeler isomorfisme i to grupper; ”… competitive and institutional”, altså kon-

kurrencepræget og institutionel isomorfisme. Det organisatoriske felt ska-

ber altså en situation, hvor der ikke kun bliver kæmpet om profit, men 

også om politisk dominans og legitimitet i feltet. 

 

Institutionel isomorfisme definerer DiMaggio og Powell til at have tre for-

mer, der ikke udelukker hinanden, og de er ikke altid lette at adskille fra 

hinanden. Når der foregår isomorfisme, som resultat af pres fra andre or-

ganisationer eller samfund, samt organisationers søgen efter politisk ind-

flydelse og legitimitet, er det regulativ isomorfisme29. Et organisatorisk 

felts professionalisering af arbejdsfunktioner og dannelse af professioner, 

er hvad DiMaggio og Powell kalder for normativ isomorfisme. Et felt, 

hvor organisationerne presses til adopterer fælles bestemte standarder til 

håndtering af usikker karakter af opgaver og omgivelsernes forventninger, 

kaldes for mimetiske isomorfismer. Disse isomorfismer er et udtryk for de 

                                                 

29 Oversat fra (DiMaggio & Powell, 1983) s. 150 Coercive isormorphism 
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forskellige tilpasninger en organisation foretager, for at passe til dens in-

stitutionelle omgivelser. I det følgende vil disse variationer af institutio-

nelle isomorfisme gennemgås. 

 

Den regulative isomorfisme handler om, at organisationer opnår legitimi-

tet ved at overholde gældende lovgivning og standardprocedurer og prak-

sisser i det organisatoriske felt. Dette er ofte krav stillet at de magtfulde 

aktører i feltet, især staten, DiMaggio & Powell (1983: 150). 

 

Når organisationer importerer praksis fra professionelle, repræsenterer det 

normative pres. Det importerede professionelle input, repræsenterer de 

betingelser og metoder som fagets medlemmer, har kæmpet mod hinan-

den for at få retten til at definere. Det er en kamp om at kontrollere det 

kundskabsmæssige fundament, som giver legitimitet og uafhængighed. 

Denne kontrol inkluderer kampen om den vidensbase dette fundament er 

bygget på, typisk indholdet af uddannelsen. De professionelles arbejde fo-

kuserer mere på opretholdelsen af de professionelle standarder, end den 

reelle produktionsmæssige effektivitet. I professionaliseringen er det jf. 

DiMaggio & Powell (1983: 152) den formelle anerkendelse af uddannel-

sen, der kvalificerer til udøvelse, samt koncentrationen af professionelle i 

netværket, de bærende elementer. 

 

Når en organisation befinder sig i en usikker position, med flertydige mål, 

ugennemskuelig produktionsteknologi, uklarere problemer, eller når for-

ventningerne fra omgivelserne er uklare. Så kan en strategi til at reducere 

usikkerheden, være at efterligne succesfulde organisationer, der befinder 

sig i samme organisatoriske felt. Dette er en mimetisk isomorfisme, hvor 

organisationen adopterer til omgivelserne ved at spejle sig i forbilleder. 

Nogle gange spejler organisationer ikke engang indenfor feltet, men efter-

ligner ud fra forudsætningen om, at bare vi er nok, der gør det samme, så 

er det nok rigtigt. Denne mimrende proces er med til organisationen kan 

nedsætte sin forestilling om usikkerhed. I den proces vil organisationen 

udvikle måder at tænke på, metoder og teknologier bliver til selvfølgelig-

heder. Disse selvfølgeligheder vil over tid blive indgroede og nærmest ob-

jektivt kendetegnet med, hvordan man arbejder indenfor et organisatorisk 

felt. Den mimetiske proces vil forsætte, indtil det udvikler sig til standarder 

for, hvordan man opererer i feltet. Det bliver til sådanne selvfølgeligheder 
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at, aktører vil tage tænkemåder og teknologier for givet – uden at sætte 

spørgsmålstegn ved dem. Den mimetiske isomorfisme vil derfor ifølge 

DiMaggio & Powell (1983: 151) dominere, når der er en høj grad af opga-

verelaterede usikkerhed. 

 

Overstående argumenter leder DiMaggio og Powell til at opstille en række 

forskellige hypoteser. Disse hypoteser søger at forklare, hvordan isomorf-

isme påvirker det organisatoriske felt. De følgende hypoteser angår iso-

morfismer på det som DiMaggio & Powell (1983: 154) kalder for Orgina-

zational-level predictors, altså forudsætninger for isomorfismer i organisatio-

ner, i det organisatoriske felt. 

 

Hypoteserne formuleret med udgangspunkt i regulativer isomorfisme om-

handler, hvordan den dominerende aktør i et organisatorisk felt vil have 

betydning for, hvordan feltet organiserer sig, DiMaggio & Powell (1983: 

153). Hvis man i denne kontekst tænker over forholdet mellem ekstern og 

intern revision i Danmark, så leder det til et spørgsmål om intern revision 

spejler sig i ekstern revision, i sådan grad at intern revision adopterer struk-

tur, klima og adfærd fra ekstern revision. For at åbne spørgsmålet kan der 

spørger mere åbent til, hvor inspirationen til udformningen af den interne 

revisionsafdeling kommer fra. I spørgsmålet skal det også medtages at 

presset i starten kan komme fra en regulering på et område, f.eks. bekendt-

gørelsen. Det medtages i formuleringen af spørgsmål 5. 

 

Den mimetiske isomorfisme kommer jf. DiMaggio og Powell til udtryk i 

to hypoteser. Den ene fokuserer på niveauet af usikkerhed mellem midler 

og afslutning30, og den anden om niveauet af usikkerheden ved at have 

flertydige mål for en organisation. Jo højere et niveau, jo mere vil organi-

sationer spejle sig i organisationer som de anskuer for succesfulde. Intern 

revision, som organisatorisk felt, vil derfor, i tilfælde af at de er underlagt 

mimetiske proces som resultat af usikkerheder, være samlet om domine-

rende aktører inden for feltet. Respondenterne kan derfor spørgers ind til, 

i hvilken grad de oplever, at de opererer i et omskifteligt/usikkert miljø. 

Opfølgende spørgers der ind til, om respondenterne vender sig mod store, 

                                                 

30 ”…the relationship between means and end” - DiMaggio & Powell (1983: 154) 
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og dominerende aktører, når et svar på miljøet skal formuleres, se spørgs-

mål 6. 

 

Niveauet af hvor meget organisationernes ledere og stab bliver udvalgt ud 

fra bestemte akademiske forudsætninger, samt ledere og stabs deltagelse i 

professionelle organisationer, vil styrer den normative efterligning i et or-

ganisatorisk felt. Det postulerer de to hypoteser som DiMaggio og Powell 

opstiller for normativ isomorfisme. Det stiller to interessante spørgsmål i 

relation til intern revision, der vil være med til at klarlægge, hvordan det 

organisatoriske felt er opsat. For det første, at afdække respondentens aka-

demiske baggrund, og for det andet, afdække respondentens deltagelse i 

professionelle organisationer. Man kunne forestille sig at den akademiske 

baggrund i høj grad er præget af den eksterne revision. Det leder til spørgs-

mål 7 og 8. 

 

De følgende hypoteser omhandler det organisatoriske felt, hvad DiMaggio 

& Powell (1983: 154) kalder Field-level predictors. Hypoteserne tager ud-

gangspunkt i tesen om at effekten af institutionel isomorfisme er homo-

genisering, så må indikatorerne for dette være mindskning af variation og 

diversitet i feltet. Den første hypotese postulerer, at i jo højere grad det 

organisatoriske felt er afhængig af enkelt (eller flere ligne) kilde, dets højere 

et niveau af isomorfisme. Det sker da alle organisationer i feltet bliver ud-

sat for samme pres, fra kildens leverandør. Dette ligger i tråd med 

DiMaggio & Powell (1983: 155) argument om at antallet af organisations-

former i et felt, er styret af fordelingen af ressourcer i miljøet, og de krav 

disse ressourcer stiller. Denne hypotese foreskriver at antallet af ledige res-

sourcer, vil styre niveauet af isomorfisme i det interne revisionsfelt. Man 

kan derfor postulere at, hvis det er en meget specifik karriere/akademisk 

vej, der kræves for at have sit virke i feltet, så vil man opleve en høj grad 

af isomorfisme i feltet, og derfor et homogent felt. Dette leder til spørgs-

mål 7, der tidligere er stillet, hvor der spørgers til hvilken baggrund, der er 

kvalificerende for en intern revisor. 

 

Jo højere et niveau af omgang/afhængighed med/af statslige institutioner, 

jo højere er niveauet af isomorfisme i hele feltet. Dette følger samme ar-

gumenter som i forrige hypotese, men også det faktum at statslige organer 
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regulerer felter gennem lov og krav, DiMaggio & Powell (1983: 155). Der-

for vil der i tilfælde, hvor den interne revision er reguleret, være en høj 

grad af isomorfisme. Intern revision i den finansielle sektor er reguleret. 

Derfor forventes det, at respondenterne fra finansielle virksomheder vil 

give udtryk for dette. Men det omvendte gør sig derfor også gældende, det 

generelle manglende lovkrav og statslige regulering af intern revision, må 

derfor være med til at gøre det organisatoriske felt mere diffust. 

 

Følgende hypotese opstiller DiMaggio & Powell (1983: 156): jo færre ty-

delige alternative organisatoriske former, der er i feltet, jo hurtigere foregår 

isomorfismen i det felt. Argumentet er jf. DiMaggio og Powell, at der er 

en uspecificeret nedre grænser for antallet af alternative organisationsfor-

mer. Når man kommer under denne vil organisationer i feltet, med sti-

gende hastighed, begynde at adopterer de dominante former. Derfor spør-

gers respondenterne, om de mener der er mange alternative måder at or-

ganiserer en intern revisionsafdeling på, se spørgsmål 9 i interviewguiden. 

 

Jo højere grad der er teknologisk usikkerhed og flertydigheden i mål, des 

højere er graden af isomorfismiske ændringer. Dette hænger sammen med 

DiMaggio & Powell (1983: 156) argumenter fra tidligere hypoteser om 

miljø, centralisering af ressourcer, professionalisering og struktur. Det vil 

være interessant i denne forbindelse at høre respondentens syn på, om 

intern revision har et klart formål, derfor spørgsmål 10. 

 

Den næste hypotese følger diskussionen om professionaliseringsrolle. 

Den siger: Jo højere grad af professionalisme, der er et felt, jo højere vil 

niveauet af institutionel isomorfisme jf. DiMaggio & Powell (1983: 156) 

være. Her spørgers der i forvejen i spørgsmål 7 om kvalifikationerne for 

en intern revisor. Det vil være med til også at kunne afdække professiona-

lismen i intern revisions feltet mere generelt. 

 

Den sidste hypotese postulerer, at jo mere struktureret et felt er, jo højere 

vil niveauet af institutionel isomorfisme være. Det følger ifølge DiMaggio 

& Powell (1983: 156) den højere grad af interaktion i mellem organisatio-

nerne i feltet. Ved at afdække graden af struktur i det interne revisionsfelt, 

vil man kunne sige noget om graden af isomorfisme, derfor formuleres 

spørgsmål 11 i interviewguiden. 
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Anvendelse 

Institutionelteori bidrager til denne opgave, ved at være med til at give en 

ramme, hvor i intern revision som organisatorisk felt kan forstås. Gen-

nemgangen af teorien har affødt en række spørgsmål, der er blevet anvendt 

som grundlag for interviewguiden. Institutionelteori vil yderligere blive an-

vendt i analysedelen af denne opgave, hvor den vil bidrage til at forstår og 

tolke de resultater, som kommer ud af den kvalitative undersøgelse.  

4.2 Professionsteori 

Professionsteori er tidligere blevet brugt til at forske i, hvordan professio-

ner udvikler sig og kan forstås. Det er denne teori det seneste danske stu-

die af Arena & Jeppesen(2010) omhandlende intern revision og professi-

onalisering anvender. Udgangspunktet for den professionsteori, der an-

vendes er Andrew Abbotts udlægning af professionsteori, som han skrev 

i bogen The system of Professions – An essay on the Division of Expert Labor fra 

1988. Abbott har i følge hjemmesiden Chicago universitets hjemmeside, 

uchicago (2016), en baggrund som humanøkolog fra Chicago-skolen, 

deraf kommer at Abbotts perspektiv på professioner i høj grad er farvet 

af det humanøkologiske perspektiv. Hvor naturen er bestemmende for det 

sociale31.  Teoriens styrke ligger i at den tager en forholdvis bred og åben 

tilgang til, hvad der definere en proffesion, og sætter derefter nogle 

rammer, hvori en profession kan defineres. Abbot (1988: 20) udlægning 

af proffesionsteori tager afstand til den tidligere måde at se profesioner på, 

hvor fokus var på struktur, til at fokus er på profesioner som gruperinger 

med ensartet arbejde. Gennemgangen af teorien vil ligesom ved 

gennemgangen af institutionelteori, være anvendelsesorienteret. Hvilket 

betyder at perspektiver relevante for analysen og udarbejdelse af 

interviewguide, vil blive fremhævet og være i fokus.  

Professioner som et system  

Udgangspunktet til at forstår A. Abbott er at tillægge sig en ret bred tilgang 

til professionsbegrebet og forholdet mellem stat, marked og profession. 

Denne brede tilgang tydeliggører A. Abbott i hans definition af begrebet,” 

… professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat abstract 

                                                 

31 ”…The professions make up an interacting system, an ecology.” Abbot (1988: 33)  
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knowledge to particular cases…” - Abbot (1988: 8 & 318). Denne abstract know-

ledge og kontrollen af denne abstrakte viden, er grundlaget for de opgaver 

som professioner varetager. ”The task of professions are human problems ame-

nable to expert service” - Abbot (1988: 35). Så en profession definerer A. Ab-

bott løst som en gruppe af individer, der anvender ekspertviden til at løse 

menneskelige problemer. Et andet vigtigt aspekt er grupperingernes/pro-

fessionernes kamp, om retten til at danne og anvende ekspertviden, A. 

Abbott kalder det for de interrelation, der foregå mellem professioner. 

Denne kamp hænger stærkt sammen med udviklingen af en profession 

”… the evolotion of professions in fact results from their interrelations” - Abbot 

(1988: 8). Det er derfor intern revisions konkurrence med andre professi-

oner, der er helt central i forståelsen af intern revision som profession. 

Den helt store konkurrent, på intern revisions serviceydelser, er ekstern 

revision, der på mange måder konkurrer på de sammen ydelser, det ses 

f.eks. at de store revisions huse tilbyder outsourcing og rådgivning af/til 

den interne revision32. 

Kontrol gennem teknik og abstraktion 

Kampen om et arbejdsområde i mellem professionerne, bliver bestemt af 

måden hvormed grupperne kontrollerer den viden og de færdigheder, som 

er nødvendige for at være eksperter. A. Abbott peger på to måder dette 

kan gøres på. Den ene kontrol kan komme gennem en gruppes kontrol af 

en teknik, dette kaldes typisk for et håndværk33. Det er f.eks. kun elektri-

kere der må lave visse elinstallationer, da de har den lovkrævede tekniske 

kunnen. Den anden type er professioners kontrol over abstrakt viden. Her 

kommer den praktiske teknik til at udfører opgaven, fra et abstrakt system 

af viden. Kontrol af retten til arbejdsområdet, kommer fra kontrol af de 

abstraktioner, der genererer den praktiske teknik. A. Abbott mener at lige 

præcis det træk som abstraktionerne har, er en af de bedste måder at iden-

tificerer en profession på. Da det jf. Abbot (1988: 8) er kvaliteten af ab-

straktionerne, der adskiller kampen mellem professioner, fra den alminde-

lige kamp om at få lov til at udføre et givet arbejde. I følgende citat argu-

menterer A. Abbott for denne adskillelse.” Any occupation can obtain licensure 

(e.g., beauticians) or develop an ethics code (e.g., real estate). But only knowledge system 

                                                 

32 Som f.eks. PwC der yder outsourcing og rådgivning om intern revision (PwC, u.d.) 

33 A. Abbott bruger ordet craft. 
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governed by abstractions can redefine its problems and tasks, defend them from inter-

lopers, and seize new problems-as medicine has recently seized alcoholism, mental illness, 

hyperactivity in children, obesity, and numerous other things. Abstraction enable sur-

vival in the competitive system of professions.” - Abbot (1988: 9). Derfor bliver 

det centralt at finde ud af hvilken profession, der sidder på de abstraktio-

nen, som er genererende for den praktiske teknik, der skal bruges for at 

udfører intern revision. Igen her er professions kampen mellem interne og 

eksterne revisorer interessant, for begge forsøger at gøre krav på f.eks. 

uddannelse, interne revisorer har CIA certificering fra IIA og eksterne har 

cand.merc.aud. uddannelsen34, som er den abstraktion, der nødvendig for 

at have den praktiske kunnen, til at udøve det tekniske arbejde.  

 

Niveauet af abstraktioner der er nødvendig for at en profession har ejer-

skab over et arbejdsområde, er til en vær tid styret af tid og sted. Det sty-

rende er at abstraktionsniveauet er effektivt nok til at kunne konkurrere i 

den præcise historiske og sociale kontekst, som er gældende for professi-

onen. Der er derfor ikke en absolut standard for hvad abstraktionsniveauet 

skal være, men Abbot (1988: 9) mener man skal kigge på den konkrete 

kontekst. Ejerskabet af det akademiske videnssystem er et element i hvor-

vidt en professions kan opretholde sin plads på et arbejdsområde. Det 

skyldes jf. Abbot (1988: 56) at et videnssystem generelt leverer tre vigtige 

elementer til professionen; legitimation, forskning og instruktion. Legiti-

mationen gennem akademisk viden, kommer ifølge Abbot (1988: 54) fra 

den klarhed professionen opnår, ved at være funderet akademisk. Akade-

misk viden er også en legitimerende kulturel værdi. Forskning leverer nye 

teknikker til professionen, og derved sikrer et ejerskab over teknikker til 

at løse arbejdsområdet. Gennem ejerskab af det akademiske videnssystem 

opnår en profession kontrol over de instruktioner, hvor viden rationalise-

res til arbejdshandlinger, Abbot (1988: 57). Derfor bliver der formuleret 

et spørgsmål om hvad den kvalificerende baggrund er for en intern revisor, 

se spørgsmål 7, derved kan det videnssystem som interne revisorer anven-

der klarlægges. Det er også interessant at hører respondenterne om de gør 

noget aktivt for at udvikle intern revision gennem forskningsaktiviteter, 

derfor formuleres spørgsmål 12, hvor der spørgers ind til om interne revi-

sorer deltager i udviklingen af professionen.  

                                                 

34 Indeholder elementer, der kan bruges som intern revisor, så som risikovurdering. 
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Jurisdiktionen over et arbejdsområde 

Når man skal analysere en profession skal fokus jf. A. Abbott være på det 

arbejde, der udføres og ikke på den struktur som professionen har. Det er 

kontrollen af det arbejde der udføres, som ifølge Abbot (1988: 19-20) brin-

ger professioner i konflikt med hinanden og gør dem historisk afhængige 

af hinanden. Det centrale element i analysen af professionen bliver derfor 

”… the link between a profession and its work, a link I shall call jurisdiction” - 

Abbot (1988: 20). Jurisdiktion er et udtryk for “retten” over et specifikt 

fagområde, og retten til at udøvelse i praksis. I analysen af profession kan 

man ved at kigge på jurisdiktionen, analysere hvordan professioner opstår, 

og deres forankring til de formelle og uformelle sociale strukturer i sam-

fundet. Jurisdiktioner, der linker professioner til hinanden og derved be-

stemmer den individuelle professions historie, Abbot (1988: 20). Jurisdik-

tion kan udøves over forskellige arenaer. Professioner kan udøve jurisdik-

tion over et samfundets retssystem og dermed opnå formel kontrol over 

et arbejdsområde, f.eks. er der lovkrav om at være statsautoriseret revisor 

for at underskrive erklæringer på visse regnskaber.  Professionen kan have 

kontrol over den offentlige mening, og dermed presse de juridiske syste-

mer, der er jurisdiktionen over den sociale og kulturelle autoritet, der er 

med til at give professionen status. Til sidst kan jurisdiktionen komme fra 

arbejdspladsen, hvor det er retten til at udfører en given arbejdsopgave, 

der giver jurisdiktion til professionen, jf. Abbot (1988: 35-65). Samspillet 

mellem disse arenaer skifter konstant indenfor en given periode og linjen 

skiller ikke mellem om en profession har fuld ret eller ingen ret til jurisdik-

tion, ifht. konkurrerende professioner, i en given arena, der er grader af 

jurisdiktion. For at analyserer intern revision som profession er det derfor 

relevant at se på det reel arbejde de foretager, og deres jurisdiktion over 

dette.  

 

A. Abbott argumenterer for at der findes mindst fem grader af jurisdiktion, 

også kaldet jurisdiktion ordninger35, der opstår i mellem kæmpende pro-

fessioner. Hver af disse grader kan være flydende og en overgangsordning 

på vej til en anden. Alle professioner higer efter at have fuld jurisdiktion 

                                                 

35 Fra engelsk settlement Abbot (1988: 69) 
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over udøvelsen til et arbejdsområde. Kontrollen skal komme gennem pro-

fessions viden, professions beskyttelse gennem lov36, kontrol over hvor-

dan arbejdsopgaver kommer til professionen, professionen skal have en 

kontrol over samfundets ide om hvem, der må udøve og lave en den givne 

arbejdsopgave. Alle professioner søger at etablere sig med fuld jurisdiktion 

over et arbejdsområde, og yderligere forsvare og ekspanderer sin position. 

Meget få professioner kan stille sig tilfredse med det arbejdsområde de har 

tilkæmpet sig, A. Abbott nævner aktuarer og dyrlæger som eksempler på 

undtagelser. Grunden til at der er et system af professioner, er at der ifølge 

Abbot (1988: 71) ikke er nok arbejdsområder med fuld jurisdiktion til alle 

professioner. For at professioner kan udvikle sig selv og finde en plads i 

samfundet, er de nogle gange nød til at acceptere begrænset mobilitet37 

indenfor deres miljø. Derfor findes der en række alternativer til fuld juris-

diktion, hvor en profession befinder sig i en ordning med en begrænset 

jurisdiktion over arbejdsområdet.  

 

Den mest kendte form for begrænset ordning mellem professioner er un-

derordning38. Her underligger en profession sig en anden profession, der-

ved opstår en ordning, hvor en ledende profession vil diktere en underlagt 

profession. Generelt vil denne form for ordning også være accepteret af 

lovgivningen og samfundet. Det klassiske eksempel er, hvordan læger som 

profession styrer et komplekst arbejdsområde, hvor underlagte professio-

ner arbejder, så som sygeplejersker og portører. Den underlagte gruppe 

kan forsøge at frigøre sig og tage magten til arbejdsområdet, især hvis de 

føler at de som profession er lige med den ledende profession. Men da 

systemet typisk er så komplekst, vil den underliggende profession affinde 

sig med sin position i systemet. 

 

I nogen tilfælde kan det dog lede til, at den underlagte profession konfron-

terer den ledende. Dette medfører typisk en deling af jurisdiktionen til et 

arbejdsområde, til funktionelle, men afhængige dele. Dette kalder Abbot 

(1988: 72) for en settlement by division of labor – ordning efter arbejdsforde-

ling. Denne situation kan også opstå i et ellers veldefineret arbejdsområde, 

                                                 

36 Det vi i Danmark kalder for beskyttet titler, så som læge.  

37 En begrænset ordning – limited settlements. 

38 Af subordination. 
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hvor en profession har fuld jurisdiktion, men kravene til arbejdsområdet 

begynder at ændre sig. Disse ændrede krav kan skabe en nødvendighed, 

for at andre professioner skal inddrages før opgaverne skal løses. Dette 

ses mere og mere efterhånden som arbejdsområder bliver mere kom-

plekse. A. Abbott bruger arkitekter som eksempel, de stod for 100 år siden 

for alt når et hus skulle tegnes, men har nu brug for, rådgivende enginøre, 

konstruktører, rådgivning til compliance af loven etc. Arkitekter holder 

fuld jurisdiktion over design, men fordeler ellers arbejdsområder nedad, 

hvor hver gruppe har fuld jurisdiktion over deres område. Denne umid-

delbare reduktion af arkitekters arbejdsområde illustrerer den stigende 

kompleksitet af opgaven. En ordning, hvor arbejdsopgaverne fordeles er 

en status, der ifølge Abbot (1988: 74) er svær at opretholde, da linjerne 

mellem arbejdsopgaverne sjældent er skarpe. Professioner vil også kon-

stant udvikle sig, og forsøge at tilkæmpe sig flere opgave, der er også en 

chance at professioner vil fusionere, og en ny vil opstå. F.eks. kunne arki-

tekter og enginøre forestilles en dag og smelte sammen, til en ny profes-

sion.  

 

Midtvejs mellem en underordning af jurisdiktion og opdeling efter ar-

bejdsfordeling, er en fjedre og meget ustabil ordning mellem professioner, 

en intellektuel ordning39. Her vil en ledende profession varetage kontrollen 

af den kognitive vidensbase for et arbejdsområde, men tillade (eller være 

tvunget til) at konkurrerende professioner på en ureguleret basis kan ope-

rer på arbejdsområdet, Abbot (1988: 75). Opblomstringen af forskellige 

typer af coaches, er et nutidigt eksempel på dette. F.eks. en stres-coach, 

der på mange måder opererer på det arbejdsområde, der er psykolo-

gens/lægens med teknikker, som er udviklet af en psykolog/læge. Det 

ustabile element i denne ordning er, at der er intet som forhindrer den 

uregulerede profession i at tage ejerskab, og selv skabe en vidensbase, for 

derved at tage den fulde jurisdiktion over arbejdsområdet.  

 

En sidste type ordning som Abbot (1988: 75) nævner, er når en profession 

med fuld jurisdiktion over et arbejdsområde, søger at have en legitim ret 

til at tolke eller modificerer handlinger i et andet arbejdsområde, hvor en 

                                                 

39 Af intellectual jurisdiction Abbot (1988: 75) 
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anden profession opererer med fuld jurisdiktion. Dette kaldes en rådgi-

vende jurisdiktion40, som både kan være et udtryk for at en profession er 

på vej til at udøve jurisdiktion over et nyt område, eller at en profession 

har indset nederlag i kampen om en jurisdiktion. Dette er endnu en måde, 

hvorpå lægeprofessionen jf. Abbot (1988: 76) udøver jurisdiktion over ar-

bejdsområder, de opretholder, med offentlighedens støtte, retten til at 

tolke andre professioners arbejde. Denne rådgivende ordning kan kun op-

retholdes ved konstant indsats af den profession, der har retten til at tolke 

den anden. Da offentligheden forventer at en profession løser et konkret 

problem, og ikke rådgiver eller lader sig tolke, derfor mener Abbot (1988: 

77) at et rådgivende jurisdiktion forhold er indbygget ustabilt over en læn-

gere periode.  

 

Alle fem ordninger, fuld, underordning, intellektuel, delt arbejdsområde 

og rådgivende jurisdiktion, er eller vil blive til formelle, eksplicitte jurisdik-

tioner i de offentlige og juridiske arenaer.  I nogen situationer vil der opstå 

differentieret jurisdiktioner indenfor det sammen arbejdsområde, da der 

er forskel på kundegrupper. Abbot (1988: 77) bruger psykiatrien som ek-

sempel. Her behandler psykiatere klienter fra den høje ende af den social-

økonomiske skala, og socialarbejdere som f.eks. socialrådgivere tager sig 

af de lavere sociale klasser. Der opstår derfor en situation, hvor forskellige 

professioner servicerer indenfor det sammen arbejdsområde, men udøver 

fuld jurisdiktion efter kundegrupper. Dette afspejler størrelsen af profes-

sionen og behovet for service. Dette kan ifølge Abbot (1988: 79) resultere 

i forskellige interprofessionelle ordninger, hvor professionerne vil bevæge 

sig mod en ordning af arbejdsområdet, der omfavner forskellen af kunde-

grupper, disse kan eksistere parallelt med formelle ordninger. Intern revi-

sions jurisdiktion over sit arbejdsområde er altså en vigtig faktor i forstå-

elsen af intern revision som profession, og dermed hvilken standarder og 

risikostyringsmodeller de vælger. Hvis der kigges på de i forvejen formu-

lerede spørgsmål i afsnit 4.3 Videre spørgsmål, så vil besvarelsen af disse 

kunne bidrage til at identificere, hvilken grad af jurisdiktion som intern 

revision har over arbejdsområdet.  

                                                 

40 Af advisory jurisdiction 
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Intern struktur 

På trods af at A. Abbott argumenterer for, at man ikke skal kigge på en 

professions struktur, men det udførte arbejde, påpeges det at en professi-

ons professionelle struktur kan have en rolle. En professionel struktur kan 

være med til at bestemme den plads, der skal kæmpes om på et arbejds-

område, når professioner indtræder i denne kamp, er det ifølge Abbot 

(1988: 82) vigtige hvad de kan, og ikke hvad de påstår at kunne. Derfor 

kan den interne professionelle struktur påvirke analysen af et jurisdiktions 

krav på et arbejdsområde. Først er det vigtigt at kigge på hvor organiseret 

en profession er, jo mere organiseret, des bedre kan en profession mobi-

lisere sine medlemmer til at støtte sin position. Jo mere velorganiseret et 

professionelt felt er, jo lettere er det at organiserer akademisk arbejde, der 

kan skabe kulturel legitimitet til professionen. I kampe om jurisdiktion 

mellem professioner mener Abbot (1988: 82) at den bedst organiserede 

profession typisk vinder. For det andet opnår især professioner med en 

enkelt stor national organisation fordele i at få offentlig og juridisk aner-

kendelse. Til sidst opnår dårligere organiseret professioner, den fordel at 

de er meget fleksible i forhold til de arbejdsområder de kan overtage, fordi 

de mangler fokus, og en klart etableret kognitiv struktur. Der spørgers ind 

til hvor organiseret intern revision er i spørgsmål 8.  

Anvendelse 

A. Abbott introducerer en måde, hvormed en profession kan analyseres 

og forstås. Han postulerer at for at forstå en profession, skal man se på 

dens arbejdsområde, ikke dens organisationsstruktur. At der er mange va-

riable effekter, der påvirker indhold og kontrol over arbejdsområdet og at 

professioner eksister i et interprofessionelt system, der ifølge Abbot (1988: 

112) skal ses samlet, for at forstå den enkelte profession. Gennemgangen 

har affødt nogle spørgsmål, der ikke i forvejen var stillet i interviewguiden. 

Den store styrke i denne teori, kommer især i analysen, hvor responden-

ternes svar kan være med til at placere hvilken form for jurisdiktion intern 

revision har over deres arbejdsområde.  
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4.3 Videre spørgsmål 

Nedenstående er de spørgsmål som teori gennemgangen har givet anled-

ning til at stille. De vil blive anvendt til at udforme interviewguiden, der er 

at finde i Appendiks afsnit 8.2. 

 Formning fra/af miljø: 

1. Hvem mener du sætter trenden inden for intern revision? 

2. Er samfundets mening med til at forme jeres fokusområder? 

Dekobling 

3. Fortæl mig lidt om de typiske daglige aktiviteter, der er i jeres afdeling. 

4. Kan du fortælle om hvorfor i har en intern revisionsafdeling? 

Regulativer isomorfisme 

5. Hvilken organisation/felt påvirker jer mest når i skal foretage udformningen 

af jeres afdeling. 

Mimetiske isomorfisme 

6. I hvor høj grad opererer i et usikkert og omskifteligt miljø? – Hvordan svarer 

i på dette miljø – finder i inspiration hos andre aktører i branchen? 

Normative isomorfisme/videnssystem 

7. Hvad mener du er den kvalificerende baggrund for en intern revisor? 

8. Hvilke professionelle organisationer er du medlem af? Bør alle interne revisorer 

være det? 

Isomorfisme fra usikkerhed 

9. Mener du der er mange alternative måde at opstille en intern revisionsafdeling 

på, rent organisatorisk? 

10. Mener du at intern revision i Danmark har et klart formål? 

Institutionel isomorfisme 

11. Hvor struktureret og samlet mener du at intern revision i Danmark er som 

felt? 

Videnssystem 

12. Hvordan kan interne revisorer deltage i udviklingen af intern revision i Dan-

mark? Er det muligt? Hvorfor/hvorfor ikke.  

  



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 52 af 157 

  

5 Analyse 

I det følgende vil opgavens empiri blive analyseret med henblik på at be-

svare problemformuleringen. Det vil starte med en præsentation og op-

stilling af de mere faktuelle fund i interviewene, og derefter en analyse af 

disse i relation til beskreven teori.  De faktuelle fund er også med til at give 

et svar på hvilke standarder og risikostyringsmodeller de interne revisorer 

anvender. Derfor beskæftiger analysen sig ikke særligt meget med pro-

blemformuleringens spørgsmål om hvilke standarder og risikostyringsmo-

deller der anvendes. Da svaret kommer direkte fra casene, data’en vil blive 

præsenteret og kommenteret nedenfor. Analysen vil derfor forholdsvis 

omhandle problemformuleringens spørgsmål om hvorfor interne revisorer 

anvender de standarder og risikostyringsmodeller som de gør. Her vil den 

indsamlede empiri og den valgte teori mødes i et forsøg på at afdække 

dette.  Efter analysen vil de forskellige resultater diskuteres i et diskussi-

onsafsnit.   

5.1 Indsamlet data 

Her vil den mere faktuelle data blive præsenteret, med uddybende empiri 

fra de foretaget interviews.  

Standarder og risikostyring  

Den første data der er indsamlet i interviewene, der er relevant at kigge på 

er hvilke standarder og risikostyringsmodeller der bliver anvendt i de in-

terviewede case virksomheder. Dette er opsat i en tabel, samt en oversigt 

over størrelsen af den interne revisionsafdeling: 

Tabel 5.1-1 Størrelse på case virksomhederne   

Respondent: Størrelse 

Industriens Pension SB 1 

Europæiske Rejseforsikring A/S BR 1 

ISS World Services A/S DO 10(Kbh.) & 20-25(Int.) 

Nordea AM 106 

DSB MR 8 

Forsvarsministeriets Interne Revision CK 13 

Mærsk Drilling PS 3 

 Egen tilvirkning 
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Det viser altså en generel tendens for anvendelse af IPPF og COSO. Men 

når man dykker ned i de enkelte cases, er anvendelsen ikke nødvendigvis 

ens og der er forskelle virksomhederne imellem.  

 

Den mest direkte implementering finder vi hos Nordea og Europæiske 

Rejseforsikring. For AM i Nordea er der ingen tvivl om man helt klart 

anvender IPPF, desuden anvendes ISACA ved it revisioner, (Interview 

AM, Nordea: 30)41. Men AM pointerer på linje 35-50 også at Nordea i de 

lokale lande er nødt til at efterleve regulatory requerments (som bekendt-

gørelsen i Danmark) og UK code for internal auditors in financiel institu-

tions som dikterer hvordan Nordea skal udforme sin charter. Derfor teg-

ner der sig også et mere komplekst billede, af hvilke standarder Nordea 

forholder sig til. I Europæiske Rejseforsikring udtaler BR på linje 16 at de 

kun anvender IPPF til revisions handlinger og COSO til risiko, samt 

COBIT til IT relateret revision. Det interessante i Europæiske Rejsefor-

sikring, er at det er moderselskabet i Tyskland, der dikteret at den interne 

revision skal være IPPF baseret. Europæiske Rejseforsikring moderselskab 

har lavet et revisions program baseret på IPPF, COSO og COBIT. ISS 

World Services A/S har også en forholdsvis direkte implementering af 

IPPF’s framework. Det interessante ved ISS World Services A/S, er at de 

ikke er en finansiel virksomhed, og som DO siger: ”DO: Altså vi har en lidt 

pragmatisk tilgang til det, vi siger vi tilstræber og efterleve IIA’s standarder, men da de 

ressourcer vi har i en industrivirksomheds interne revision ikke er den sammen som du 

                                                 

41 Med (Interview AM, Nordea: 30) menes Interview Ane Marie Christensen Nordea, 

linje 30, selve interviewet er at finde i appendiks. Denne logik vil bruges ved fremtidige 

reference til interview.  

 

 

 

Tabel 5.1-2 Standarder, risikostyring og fokus anvendt i case virksomhederne 

Respondent: Standarder Risikostyringsmodeller Fokus 

Industriens Pension SB Egne standarder 

og IPPF 

Efter bekendtgørelsen  Primært finansiel revision  

Europæiske Rejseforsikring A/S BR IPPF COSO Operationel revision 

ISS World Services A/S DO IPPF Egne modeller Operationel revision 

Nordea AM IPPF og ISACA (COSO) Operationel revision 

DSB MR IPPF og (ISA) Egne modeller og (COSO) Operationel revision 

Forsvarsministeriets Interne Revision CK ISSAI Egne modeller og COSO Operationel revision 

Mærsk Drilling PS IPPF COSO Operationel revision 

   Egen tilvirkning 
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ser i den finansielle sektor, så der nok nogen ting hvor vi siger: hvis vi skal vælge, så er 

vi nok nød til at vælge noget fra engang i mellem. ” – (Interview DO, ISS A/S: 

26-30). ISS World Services A/S har derfor deres egen adoptering af IPPF, 

hvor de elementer der giver mening for dem bruges, det har f.eks. den 

praktiske betydning at man vælger at skrue ned på størrelsen af anviste 

stikprøve, for derved at bruge mindre tid på den enkelte opgave og derfor 

kunne håndtere flere revisioner, (Interview DO, ISS A/S: 450).  

 

DSB befinder sig i en overgangsfase, hvor MR og hans interne revisions-

afdeling før i tiden lavede finansiel revision typisk efter ISA’erne, det har 

de gjort da de har underskrevet regnskabet, men nu skifter fokus til ope-

rationel revision. Det gøres fordi bestyrelsen i DSB har igangsat en proces, 

hvor den interne revision har skiftet fokus fra finansiel til operationel re-

vision, og i den forbindelse skifter standarden fra ISA til IPPF, (Interview 

MR, DSB: 14).  

 

I Forsvarsministeriet fortæller CK på linje 36 at de kører efter rigsrevisi-

onsstandarder – GoR, her igennem kommer den indirekte efterfølgelse af 

IPPF standarderne.  PS, i den interne revisions enhed i Mærsk Drilling, 

fortæller på linje 13-7 at de er placeret i den finansielle enhed i Mærsk 

Drilling, hvor de opererer med intern revision, med primær fokus på risiko 

baseret revision og risk and control compliance. Dette føres primært ud 

fra en risiko betragtning og med anvendelse af COSO som risikomodel, 

(Interview PS, Mærsk Drilling: 19). SB, fra Industriens Pension, forklarer 

på linje 24 at han som ene person i den interne revision har en meget stor 

fokus på at være complaince ifht. bekendtgørelsen, derfor er det også her 

hans grundlag til at foretage intern revision skal findes, dette gøres konkret 

ved brug af egne modeller, som oftest tager udgangspunkt i ISA’erne. 

5.2 Er intern revision et ritual? 

Følgende analyse er baseret på en institutionel teoretisk tilgang til analysen, 

her vil den funden data fra interviewene mødes med den institutionelle 

teoretiske forståelse af professioner.  Den første faktor Meyer og Rowan’s 

udlæg af institutionelteori peger på som interessant, er spørgsmålet om 

intern revision har magten i markedet og samfundet til at agerer frit, eller 
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om de er underlagt andre magtfulde organisationers rationale. For at be-

svare dette er der i de forskellige cases forsøgt at spørger ind til hvilken 

faktor respondenten mener er den formende for intern revision. Her ligger 

der en overordnet todeling i svarene, baseret på om respondenten er fra 

en finansiel virksomhed eller en ikke-finansiel virksomhed. Virksomheder 

der er underlagt bekendtgørelsen er udsat for et pres gennem reguleringen, 

og har derfor ikke friere rammer end beskrevet i reguleringen. Som SB, fra 

Industriens Pension, siger i følgende samtale om hvordan han finder in-

spiration til sit setup: ”SB: så der er ikke mulighed for at arbejde væsentligt med 

forbedringer ifht. Bekendtgørelsen, det er bekendtgørelsen også færdigt. ” – (Interview 

SB, Industriens Pension: 67-70). Hvorimod ikke-finansielle virksomheder, 

i udgangspunktet ikke er underlagt lovgivning. I de ikke-finansielle virk-

somheder, har respondenterne heller ikke givet udtryk for de er underlagt 

et rationale gennem hverken lovgivningen, eller samfundet på andre må-

der. 

 

Et relevant spørgsmål der kommer fra Meyer og Rowan (1977), er hvor-

vidt intern revision skal ses som organisationers svar på Adopting external 

assessment criteria, altså at der ligger et eksternt pres på organisationerne. 

Den interne revisionsafdelinger er derfor et svar på dette eksterne pres. 

AM, der repræsenterer den største interne revisionsafdeling i undersøgel-

sen, peger på at Nordeas interne revision ligger under et konstant eksternt 

pres fra de forskellige statslige regulatorer i de lande de opererer i. AM 

spørges til om samfundet konstant stiller forskellige krav til Nordea, dertil 

svare hun: ”Ja, det påvirker os i meget høj grad vil jeg så sige. Fordi at, hvis man ser 

på hvordan det er i dag, så er vi under kraftig regulering fra de forskellige regulators, 

det er en del af vores hverdag og det er det der gør at sådanne en som jeg har travlt. 

Fordi vi har områder der er under inspektion stort set hele tiden. ” - (Interview AM, 

Nordea: 306-9). Dette pres er Nordea ikke ene om at være udsat for, alle 

de finansielle virksomheders respondenter gav udtryk for at de på mange 

måder er bestyrelsen værktøj til at sikrer overholdelse af regulative krav, 

primært i form af bekendtgørelsen og finanstilsynets overvågning. SB, fra 

Industriens Pension, svarer følgende i forbindelse med et spørgsmål om 

SB leder efter inspiration hos andre i udførelsen af sit arbejde: ”SB: Vi er 

jo bundet af bekendtgørelsen, og finanstilsynet de kender kun den, og for dem der er det 

ikke andet, deres forståelse for at man gør anderledes end der står i bekendtgørelsen, 

den er meget, meget lav. Og hvis ikke vi følger bekendtgørelsen så få vi et påbud.” - 
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(Interview SB, Industriens Pension: 64-8). Det tyder derfor på at de pri-

mære eksterne kriterier som interne revisorer i finansielle afdelinger skal 

forholde sig til, er bekendtgørelsen og finanstilsynet. Men konsekvensen 

er ikke ens for de forskellige respondenter, SB udfører næsten udeluk-

kende arbejde der skal sikre Industriens Pension i complaince til bekendt-

gørelsen. BR, fra Europæiske Rejseforsikring, har fokus på complaince, 

men også at lave de kontroller som bestyrelsen i DK og moderselskabet i 

Tyskland beder om. AM foretager ligesom BR meget udover bekendtgø-

relses arbejde. Det eksterne pres fra bekendtgørelsen og efterlevelsen af 

denne har altså ikke et entydigt resultat, og derfor er det heller ikke et en-

degyldigt external assessment criteria der dikterer de finansielle interne revisi-

oner. De ikke-finansielle virksomheder er ikke underlagt bekendtgørelsen, 

og der er ikke fundet tegn på eksistensen af et så stort eksternt pres på de 

ikke-finansielle interne revisioner. I de statslige organisationer repræsente-

ret af CK, fra forsvarsministeriet, kommer presset fra Rigsrevisionen, der 

årligt tjekker om statslige organisationer lever op til de krav de stiller.  

 

Meyer og Rowan (1977) peger på at virksomheders typiske modsvar til 

høje institutionelle krav, der ikke harmonerer med effektivproduktion, er 

en dekoblingsstrategi. Organisationer dekobler ved at minimerer den kon-

trol og evaluering de foretager af deres kerneaktiviteter og samtidigt fore-

tager koordination og gensidig tilpasning mellem organisationens struktu-

relle elementer uformelt. Her kan intern revision spille en interessant rolle, 

da de netop på mange måder kan ses som en bro mellem de høje institu-

tionelle krav, en virksomhed kan være udsat for, og en praktisk virkelighed. 

Meyer og Rowan (1977: 357) nævner en række kendetegn ved denne stra-

tegi, de er:  

- En fraskrivelse af ledelsesansvar ved ansættelse af professionelle 

til at varetage ansvarsområder.  

- Prioriteringen af overholdelse af ceremonielle regler resulterer i 

flertydige og tomme mål.  

- Menneskelige relationer bliver gjort vigtige fordi formelle regler 

modarbejder koordinering, derfor bliver det lagt op til individets 

evner og dens relationer til at kordinere imod de formelle regler.   

Interne revisorer er på mange måder bestyrelsens forsøg på at skabe en 

kobling mellem formelle krav og den praktiske virkelighed. AM, fra Nor-

dea, siger f.eks. da hun bliver spurgt til hvorvidt bestyrelsen brugte den 
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interne revision til at svare på hændelser der sker i samfundet: ”AM: Ja det 

er vi, men vi er i høj grad også ved at være de forskellige finanstilsyns hjælpefunktion, 

de beror på os.” -(Interview AM, Nordea: 326-8). Her giver AM altså udtryk 

for at bestyrelsen migrerer ledelsesansvar, ved at bero på professionelle 

medarbejdere. Bestyrelsen er dog i sidste ende ansvarlige gennem, i AM’s 

tilfælde, revisionsudvalget, for at ansvarsområdet bliver varetaget. Gene-

relt havde respondenterne ikke en oplevelse af deres bestyrelse udsatte 

dem for tomme eller flertydige mål, respondenterne forklarer at det typisk 

er dem der kommer med et udkast til de årlige mål. Det sker gennem et 

udkast til en revisionsplan, som skal godkendes af bestyrelsen. DO fra ISS 

World Service på linje 77-83, siger følgende: ” DO: Mål er sådan set genereret 

af et oplæg fra vores side … Det er at jeg laver en revisionsplan, hvor vi så diskuterer 

hvad det er for nogle typer af revisioner vi ønsker at lave i løbet af året, hvad og hvor 

mange vi har tænkt os og lave. Så ”signer” revisionskomitéen af på den portefølje af 

revisioner og antallet, også i løbet af et år kan der komme nogle justeringer.” Dette er 

godt eksempel på hvordan interne revisorer har taget ejerskab over de mål 

der bliver sat for dem, men også et eksempel på at bestyrelserne bruger 

intern revision til at løse koblingen til de institutionelle krav. At der kan 

være flertydigt mål, det ses i den case som MR, fra DSB, repræsenterer. 

Her forklarer han hvordan de er i en overgangsfase, hvor de går fra finan-

siel til operationel revision. Her spørges til denne proces og om der har 

været et klart mål defineret for dem, her svarer han: ” MR: Nej det var ikke 

klart defineret i starten. Det blev det først da vi selv ligesom fandt hoved og hale i hvad 

operationel revision skal være i DSB. Da vi fik det koncept på plads, der begyndte det 

ligesom at stå klart for os. Vi kunne kommunikere det klart over til bestyrelsen og 

sige, det er det her vi vil, og det er det her i kan forvente at få ud af det når vi gå i gang 

med nogle revisioner. ” -(Interview MR, DSB: 224-29). MR giver derfor udtryk 

for, at han og afdelingen selv har været nød til at definere deres mål, på 

baggrund af uklare mål fra bestyrelsen. MR bliver derefter spurgt, om han 

mener der er en generelt tendens til at intern revision i Danmark, har 

uklare mål. ” MR: Ja det tror jeg. Jeg tror der er meget tradition og historik i hvad 

interne revisorer egentligt gå og laver. Jeg tror nu at man mange steder har haft sit 

udgangspunkt i netop finansiel revision også har man skulle udvikle noget derfra. Jeg 

tror ikke der sidder så mange bestyrelser rund omkring, med mindre der sidder nogle 

rigtigt hardcore revisorer i dem, som måske godt er klar over hvad forskellen på det ene 

og andet er. Men ellers tror jeg ikke helt man gør sig klar hvad man egentligt vil have 

ud af sin interne revision. ” - (Interview MR, DSB: 232-38). MR giver altså 
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udtryk for at det nærmest er rituelt at virksomheder opretter interne revi-

sioner, bestyrelsen ved det er en god ide, men de ved ikke præcist hvilke 

muligheder der er i en intern revision. Der er altså en generel tendens til 

at intern revision påtager sig en rolle i virksomhedernes dekoblingsstrate-

gier. Jf. Meyer og Rowan (1977) vil resultatet af at interne revisioner er en 

del af virksomhedens dekoblingsstrategi, afstedkomme at de udadtil vil 

have samme formelle struktur, men at de i den praktiske dagligdag, vil have 

forskellige løsninger på dekoblingen. Dette ses også i de udvalgte cases, 

hvor alle de interne revisionsafdelinger, undtagende Mærsk Drilling42, har 

samme formelle struktur, hvor de ligger uafhængigt i organisationsstruk-

turen og rapporterer til revisionsudvalg eller bestyrelse. Desuden er der en 

generel tendens til anvendelse af IPPF som standard. Men nå der dykkes 

ned i hvordan det gøres i praksis, er der ikke en af casenes interne revisi-

onsafdelinger, der gør det ens. Der bliver tit refereret til egne modeller 

eller metoder når det praktiske revisionsarbejde skal foretages. Som SB, 

fra Industriens Pension, siger på linje 27 da han bliver spurgt til hvilke 

standarder han anvender: SB: Og så bruger jeg mine egen modeller hvor det nu er 

nødvendigt. ”. Der er altså en lokal adoptering af de valgte standarder.  

5.3 Intern revision fanget i et bur 

DiMaggio og Powells (1983) udbygger Meyer og Rowan (1977) institutio-

nelteori med argumenter om homogeniseringen af virksomheder bliver 

drevet af bureaukratiseringsprocesserne. Organisationernes søgen efter le-

gitimitet i deres organisatoriske felt vil drive en proces, hvor de i højere og 

højere grad spejler sig i hinanden, altså isomorfistiske processer. DiMaggio 

og Powells opdeler de institutionelle isomorfismer i tre grupper, der ikke 

nødvendigvis udelukker hinanden. I det følgende afsnit vil der kigges på, 

hvorvidt intern revision ligger under disse tre isomorfismer.  

Regulativ isomorfisme 

Organisationer underlagt en høj grad af regulativ isomorfisme, vil spejle 

hinanden i et forsøg på at håndtere presset fra samfundets gældende lov-

givning, standarder og praksisser. Når de er udsat for et højt pres af regu-

lativ isomorfisme, vil organisationer som presset stiger kopier hinandens 

                                                 

42 Intern revision i Mærsk Drilling rapportere til ledelsen.  
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løsninger for at leve op til dette pres, og i denne proces i stigende grad 

blive mere ens. Dette vil altså give udslag i at interne revisioner afdelinger 

for det første føler et pres fra regulatorer og samfundet om at ting skal 

gøres på en speciel måde, og en af løsningerne vil være at kigge på succes-

fulde spillere i markedet og efterligne dem. Det er fælles for de interview-

ede respondenter i de finansielle virksomheder at de mener de er under et 

pres fra bekendtgørelsen og finanstilsynet43. Det interessante er derfor 

spørgsmålet om, hvorvidt de finansielle virksomheders interne revisioners 

svar på det regulativ pres er det sammen, og om der er formende, trend-

sættende kræfter der driver denne proces. Hvis man overordnet kigger på 

resultaterne opstillet i Tabel 5.1-1 Standarder, risikostyring og fokus på 

side 53, ses det at de finansielle virksomheder generelt anvender IPPF som 

standard og COSO til risikostyring. SB, fra Industriens Pension, er undta-

gelsen, men som argumenteret tidligere er det praktiske daglige arbejde 

præget af lokale adopteringer. Udadtil er samtlige finansielle interne revi-

sorer organiseret på sammen måde, under bestyrelsen. I interviewet med 

AM, fra Nordea, påpeger hun at de kigger udenlandsk, når de skal finde 

inspiration, hvor det er de store engelske og tyske banker AM (Interview 

AM, Nordea: 131) mener er trendsættende. BR, fra Europæiske Rejsefor-

sikring, peger på et skift hos en af de dominerende finansielle virksomhe-

der – Danske Bank og siger følgende: ”… Men i dag har hun så gået over og 

sagt at Danske Bank laver operationel revision. Det er faktisk noget af det mest inte-

ressante der er sket i branchen i mange år, fordi det er jo en stor spiller på markedet, 

at Danske Bank tager det der skridt og det så spændende at se om det vil gøre at de 

tager nogle andre med. Og jeg tror dem de kommer til at tage med, hvis de tager nogle 

med, så bliver det de helt store eller mellem store, … jeg tror ikke de kommer til at tage 

de små jyske banker med f.eks. eller sparekasser med hvor der bare sidder en revisor 

… Men det kunne godt være at der kommer en gnidning på nogle af de mellemstore og 

store interne revisionsafdelinger, det er spændende at se. Og nu snakker jeg kun om den 

finansielle sektor, fordi hvis du udenfor det finansielle er det noget andet.” – (Interview 

BR, Europæiske Rejseforsikring: 304-21). Dette udsagn siger noget vigtigt 

i relation til trendsættere, fordi der har været en splittelse i den danske 

finansielle verden, imellem om interne revision laver operationel eller fi-

nansiel revision. Nordea har i mange år lavet operationel revision, der un-

derstøttes af IPPF og Danske Bank har lavet finansiel revision, der mere 

                                                 

43 Se f.eks. (Interview SB, Industriens Pension: 162) 
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hælder til brug af eksterne revisions standarder. Danske Bank er Dan-

marks største bankvirksomhed og Nordea er den anden største (i Dan-

mark, og den største i Norden jf. Finansraadet, (2015)). De er derfor begge 

dominerende og trendsættende indenfor den finansielle verden. Derfor 

mærkerer Danske Banks skift, en markant ændring fra en trendsættende 

faktor. Som BR siger vil dette påvirke mellemstore og store interne revisi-

onsafdelinger. At det ikke vil påvirke mindre finansielle interne revisioner 

er SB, fra Industriens Pension, et eksempel på, hans fokus er på com-

plaince til bekendtgørelsen, og det gør han gennem egne modeller og ISA 

standarder.  

 

Hvis man kigger på de ikke-finansielle interne revisioner, er de interview-

ede cases også her udadtil meget ens organiseret, uafhængigt af ledelsen 

og under bestyrelsen. Interessant nævner både DO fra ISS linje 117 og 

MR fra DSB linje 111 Neil Jensen, som nu er regionel cheif auditor i 

RSA44, som inspiration til hvordan deres egne interne revision skulle op-

bygges. Men når DO og MR kigger på andre, handler det ikke om at finde 

organisationer der er gode til at håndtere det samme regulative pres, men 

at finde organisationer der foretager intern revision på en ”god” måde. 

Forklaringen ligger i, at i ikke-finansielle virksomheder er den interne re-

vision i langt mindre grad underlagt regulering, og derfor underlagt et min-

dre regulativt pres. Det regulative pres de er udsat for, kommer derfor 

udelukkede fra samfundets opfattelse af, hvad der er god praksis for virk-

somhederne. Forsvarsministeriet er som nævnt underlagt rigsrevisionen 

og derfor udsat for et regulativt pres fra dem. Da CK bliver spurgt til hvem 

han mener er trendsættende, svare han: ”CK: Nej det har jeg ret godt styr på, 

fordi i de sidste fem år, rigsrevisionen har altid holdt sådanne noget revisionsseminar for 

de interne revisioner, de sidste fem år har jeg været op og holde tale for alle de andre og 

fortælle dem hvordan fanden vi gør og hvordan de skal gøre det. ” – (Interview CK, 

Forsvarsministeriet: 220). Dette fortæller at den interne revision ser sig 

selv som et eksempel på hvordan intern revision bør foretages i offentlige 

institutioner, dette er Rigsrevisionen indirekte enige i ved at anvende for-

svarets interne revision som model til inspiration til andre. Men det for-

                                                 

44 Jf. linkedin opslag. 
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tæller også at offentlige institutioner er underlagt et pres fra Rigsrevisio-

nen, der aktivt er medvirkende til at skabe et regulativt pres der dermed 

fører til regulativ isomorfisme i feltet.  

Normativ isomorfisme  

jf. DiMaggio og Powells (1983) kan et organisatorisk felt også blive ens og 

samle sig gennem professionaliseringen af de udøvende i feltet, dette kal-

des normativ isomorfisme. Dette er et resultat af de udøvende i feltet kon-

trollerer, det formelt anerkendte kundskabsmæssige fundament, typisk 

kontrol af uddannelse. Et felt skabt af normativ isomorfisme vil fokusere 

på opretholdelsen af professionelle standarder over den reelle effektive 

arbejdsmetode. I interviewguiden er der identificeret en række faktorer der 

er forsøgt afdækket i interviewende, der er: 

- Uddannelsesbaggrund for respondenten  

- Hvilken uddannelsesbaggrund respondenten mente var kvalifice-

rende 

- Deltagelse i professionelle organisationer.  

Uddannelsesbaggrund for respondenten er vist i Tabel 5.3-2 Responden-

ternes uddannelsesbaggrund og erfaring, på denne side, her ses det at fire 

ud af syv respondenter har en uddannelse svarende til en ekstern revisor, 

de resterende har en lang videregående uddannelse i økonomi.  

Tabel 5.3-1 Respondenternes tilknytning til professionel organisation  

Respondent: Tilknytning til professionel organisation 

Industriens Pension, SB IIA DK og FSR begge passiv 

Europæiske Rejseforsikring A/S, BR IIA DK meget aktiv 

ISS World Services A/S, DO IIA DK aktiv 

Nordea, AM IIA DK meget aktiv 

DSB, MR IIA DK aktiv og FSR passiv 

Forsvarsministeriet, CK IIA DK aktiv 

Mærsk Drilling, PS IIA DK passiv 

                                                                                                                   Egen tilvirkning 
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Tabel 5.3-2 Respondenternes uddannelsesbaggrund og erfaring 

Respondent: Uddannelsesbaggrund Erfaring 

Industriens Pension, SB Stat.aut.  Ekstern Revision 

Europæiske Rejseforsikring A/S, BR Cand.merc.aud, CIA Intern Revision 

ISS World Services A/S, DO PhD Økonomistyring, 

CIA 

Intern Revision 

Nordea, AM Stat.aut., CIA  Ekstern Revision 

DSB, MR Stat.aut. CIA, CRA Ekstern Revision 

Forsvarsministeriet, CK Cand.merc.  Ekstern Revision 

Mærsk Drilling, PS Cand.merc.econ Intern Mærsk  

                                                                                                                 Egen tilvirkning 

Hvis man dykker ned i de enkelte svar på hvilken professionel organisation 

som respondenten føler sig mest tilknyttet til, så danner der sig et mere 

nuanceret billede af data‘en. Der er nemlig en meget stor forskel i graden 

af tilknytning. Der er den meget passive tilknytning, denne repræsenterer 

SB, fra Industriens Pension, da han bliver spurgt om han er aktiv i enten 

FSR eller IIA DK svarer han: ”SB: Jeg synes ikke de giver mig noget, altså jeg 

synes ikke at hverken at FSR eller IIA DK rammer ind på det som jeg har behov for, 

der er nogle kurser osv. Ja dem er jeg med i, det er for at holde mig fagligt opdateret. 

Men ellers synes jeg ikke de rammer hvad jeg har behov for.” – (Interview SB, In-

dustriens Pension:  107). På den anden side er der hhv. AM og BR der er 

meget aktive i IIA og derfor også har meget stor tilknytning til IIA DK. 

AM (Interview AM, Nordea: 188-91) er fortiden formand for det finan-

sielle udvalg i IIA DK, og har siddet som formand for IIA DK og BR 

sidder som bestyrelsesmedlem i IIA DK. Imellem disse to yderpunkter er 

der et spektrum hvor IIA DK anvendes i forskellige grader. Her er det 

vigtigt at nævne at samtlige medlemmer, med undtagelse af PS, er medlem 

af netværksgrupper gennem IIA DK. Disse kaldes for erfaringsgrupper og 

består af en gruppe af interne revisionschefer, indenfor samme branche. 

Der er meget stor forskel på det udbytte som respondenterne mener at få 

ud af dette. Dette vil blive uddybet senere i analysen.  

 

Alle respondenterne har en længere videregående uddannelse, uddannel-

sesbaggrunden kan deles op i to kategorier, en revisionsuddannelse og en 

anden kandidat i økonomi. Erfaringsmæssigt viser data’en at man kan dele 

respondenternes baggrunde op i to overordnede kategorier. Den ene er en 
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baggrund inden for den eksterne revision (fra de store revisions huse) med 

et senere skift i karrieren, til den interne revision i en virksomhed. Her vil 

den typiske uddannelse være cand.merc.aud. Hvorimod den anden begyn-

der sin karriere i intern revision.  Det siger to ting: for det første, at interne 

revisioner er ledet af akademikere med en lang videregående uddannelse, 

og for det andet, at der er en overrepræsentation af ledere med en ekstern 

revisorbaggrund og revisionsuddannelse. Fire af de syv har taget en videre 

uddannelse fra IIA DK kaldet CIA. Respondenterne blev også spurgt om 

den baggrund de ledte efter når de ansatte nye medarbejdere. Samtlige re-

spondenter svarer at de foretrækker kandidat uddannede, gerne 

cand.merc.aud., og man typisk rekrutterer dem efter de har fået ekstern 

revisions erfaring. 

Mimetisk isomorfisme 

Organisationer der befinder sig i en meget usikker position kan benytte sig 

af mimetisk isomorfisme som strategi til at skabe en mere stabil situation, 

det gøres ved at organisationen spejler organisationer som den opfatter er 

succesfulde. Det betyder at hvis respondenten i de forskellige cases ud-

trykker at de samler sig om succesfulde aktører i branchen, så kan det ses 

som en del af en mimetisk proces. Dette blev forsøgt afdækket ved at 

spørger respondenterne om, hvorvidt de omfatter det miljø de opererer i 

som omskifteligt og de finder inspiration hos andre i modsvar til dette 

miljø. Den generelle holdning synes at være, at det er et stabilt miljø man 

arbejder i, og at man derfor i mindre grad søger inspiration hos andre. 

Problemet med at spørger om dette, er at hvis der er foregået en mimetisk 

proces, vil den typisk over tid føre til en række selvfølgeligheder, og dette 

kan være svært at spørger så direkte til. DSB er i gang med at gennemgå 

en proces, hvor de går fra finansiel til operationel revision, og derfor havde 

MR en dybere holdning til dette: ” Revisionsudvalget kunne også godt se, hvad 

det var der skete, rundt omkring i verden og flere og flere interne revisioner blev enten 

lukket eller bedt om at transformerer sig til at fokusere på operationel revision fremfor 

finansiel revision. Fordi finansiel revision, bliver mere og mere en hylde vare fra den 

eksterne revisor, de kunne gøre det forholdsvis billigt, også tror jeg og så at revisionsud-

valget havde den oplevelse at efterhånden som regnskabsstandarder osv. udviklet sig, så 

var der flere og flere specifikke risiko områder ifht. regnskabsaflæggelsen og aflæggelsen 

af en årsrapport, hvor man alligevel var nødsaget til at konfererer med den eksterne 

revision. Så synes de det gav mere mening at den interne revision tog sig af andre ting 
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end de her forhold. De blev solgt ind på at: I bliver aldrig ligeså stærke som den eksterne 

revision, i hvad der forgå på det marked … Men i har et rigtigt, rigtigt stort kendskab 

til hvad der forgår inden i virksomheden. ” -(Interview MR, DSB: 142-56). Der-

efter gik MR i gang med at finde ud af hvordan de skulle gå over til ope-

rationel revision, og i denne proces, som tidligere nævnt, kontakter han 

bla. Neil for at få inspiration. Det kunne tyde på en mimetisk isomorfisk 

proces, men det passer ikke direkte i argumentet om hvorfor mimetiske 

processer foregå. Det vigtige element er en stor usikkerhed, en usikkerhed 

som MR ikke gav udtryk for, det var mere en omvæltningsproces han re-

degjorde for. Resultatet af en mimetisk proces, ville være kommet til ud-

tryk i en høj grad af homogenitet imellem de forskellige cases, men dette 

er ikke tilfældet. Tværtimod er kendetegnet ved anvendelsen af standarder 

og risikostyringsmodeller at respondenterne har adopteret dem til at passe 

virksomhedens i konkrete kontekst.  

5.4 Intern revision i et system 

Denne del af analysen tager udgangspunkt i A. Abbots mere dynamisk 

tilgang til analysen af professioner, her vil også intern revisions forhold til 

andre professioner være en mere integreret del af analysen. Derfor handler 

en stor del af denne del af analysen om at placere intern revision i det 

system af professioner, som intern revision konkurrerer med. Den plads 

som intern revision besidder vil også være med til at besvare, hvorfor de 

anvender de standarder og risikostyringsmodeller som de gør. 

Intern revisions kontrol af teknik og abstraktion 

Det centrale for en professions kontrol af et arbejdsområde er kontrollen 

over retten til at anvende ekspertviden, til at løse arbejdsopgaver i pågæl-

dende område. Denne ret kommer gennem kontrol af det abstrakte system 

af viden, der fører til de praktiske teknikker, der skal bruges til at løse en 

opgave. Det bliver derfor centralt at finde ud af hvor den abstrakte viden 

til at udføre intern revision kommer fra, derfor er respondenterne blevet 

udspurgt om deres baggrund, og spurgt til hvilken baggrund de leder efter 

nå de ansætter medarbejdere. I Tabel 5.3-2 Respondenternes uddannelses-

baggrund og erfaring, på side 62, kan respondenternes baggrund ses. Her 

blev et konkluderet at der er en overrepræsentation af interne revisions 
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ledere med erfaring og uddannelsesbaggrund fra ekstern revision. Om-

kring halvdelen har senere efteruddannet sig med en CIA uddannelse. BR, 

fra Europæiske Rejseforsikring, har i kraft af sin post i IIA DK’s bestyrelse 

informeret om at der ved udgangen af 2015 var 52 personer i Danmark 

med en CIA certificering, dette kan ses i relation til de 578 medlemmer af 

IIA DK, altså 9% af IIA DK medlemmer har taget en CIA. Responden-

terne blev også spurgt til hvad der er den foretrukken ansættelsesbag-

grund, og her peges på eksterne revisorer med erfaring. Det abstrakte vi-

dens grundlag er derfor i høj grad kontrolleret af ekstern revision, der sid-

der på den uddannelse, som skaber de praktiske teknikker til at udføre 

intern revision. Det betyder, at en høj grad af den interne professions le-

gitimation, forskning og instruktion bliver leveret fra ekstern revision. Re-

spondenterne bliver også spurgt om de er aktive i at udvikle deres profes-

sion, det vil kunne sige noget om, hvorvidt den interne revision, som pro-

fession, prøver at tage ejerskab af elementer i videnssystemet, her forsk-

ning. I casene er der fundet nogle eksempler på dette. Eksempelvis har 

DO, fra ISS World Service tidligere været underviser og medudvikler af 

valgfaget intern revision, der har været udbudt på CBS. CK, fra Forsvars-

ministeriet, er underviser på diverse regnskabsfag på CBS og BR og SB er 

censorer på hovedopgaver. Derfor er der fra den interne revision, som 

profession, kun et meget begrænset ejerskab af forsknings elementet i det 

abstrakte videnssystem. Men det er vigtigt at huske, at der ikke er en ab-

solut standard for hvad abstraktionsniveauet skal være for at intern revi-

sion kan tage ejerskab over et arbejdsområde. Det er styret af den konkrete 

historiske og socialt gældende kontekst. Det bliver derfor relevant at kigge 

på om abstraktionsniveauet for interne revisorer ifht. den konkrete kon-

tekst og intern revisions interprofessionelle forhold.  

Hvem har jurisdiktionen over arbejdsområdet? 

Til at kigge på dette introducerer A. Abbott begrebet jurisdiktion, som 

dækker over en professions ret til udøvelse i et specifikt fagområde. Her 

er det centrale for analysen at finde ud af hvilken jurisdiktion som intern 

revision har over det arbejdsområde de opererer i, og hvordan retten til 

denne jurisdiktion er givet.  

 

Det første element i denne analyse er, at afdække om findes retssystem 

som intern revision kan styre, og dermed skabe en ret til udøvelse gennem 
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en formel styring af arbejdsområdet. Som udgangspunkt er der ingen lov-

krav til intern revision i Danmark, men som gennemgangen af 3.1 Intern 

revision – baggrund på side 25 viste, trækker bekendtgørelsen i retning af 

finansiel revision med complaince til god revisionsskik i finansielle virk-

somheder og Komitéen for god Selskabsledelse (2014) mod oprettelsen af 

intern revision i børsnoterede virksomheder. Respondenterne i de finan-

sielle virksomheder blev spurgt ind til hvordan bekendtgørelsen rammer 

dem. BR, fra Europæiske Rejseforsikring, forklarer meget godt og repræ-

sentativt for casene, intern revision i finansielle virksomheders forhold til 

det finansielle tilsyn: ” Min holdning til revisionsbekendtgørelsen er jo grundlæggende 

at jeg ikke helt tror at tilsynet har forstået hvad operationel revision er, og hvad forskel-

len på finansiel revision og operationel revision er, eller har den sammen forståelse som 

jeg har. Det betyder at de opfatter stadig intern revision som noget der ligner det som en 

ekstern revisor laver, fordi det jo det revision er. Hvis du ser den medarbejder i tilsynet 

eller de medarbejdere der sidder i tilsynet, så er det jo også revisorer som har deres erfaring 

fra eksterne revisionsfirmaer, så det er den verden de kender. Så det er deres forudsæt-

ning, så det er måske lidt svært for dem engang i mellem at forstå hvad man ellers. Jeg 

kan finde på at reviderer en salgsproces eller en marketingsproces med fokus på noget 

helt andet end omkostningerne som der gå på regnskabet.”- (Interview BR, Euro-

pæiske Rejseforsikring: 346-57). Her ses det at samfundets retssystem til-

egner retten til de finansielle interne revisioner gennem eksterne revisorer. 

Derfor er interne revisorer indenfor finansiel revision underlagt et retssy-

stem styret af eksterne revisorer. I de ikke-finansielle virksomheder fand-

tes det ikke at de var underlagt noget retssystem.  

Det næste element er spørgsmålet om hvem der har kontrollen over den 

offentlige mening, en sådan kontrol er med til at styrer professionens sta-

tus, gennem social og kulturel autoritet. Der er ikke blevet fundet den for-

nødne viden til at kunne besvare dette. Min påstand er dog at IIA DK, 

som interesseorganisation, er alt for svag til at påvirke den offentlige me-

ning og skabe social og kulturel autoritet til professionen. Hvis man kigger 

på ISA610, fra de eksterne revisorers interesseorganisation FSR, har den 

langt større påvirkning på interne revisorer, end noget IPPF kunne havde 

påvirket. Det sidste element hvortil en profession kan opnå jurisdiktion til 

et arbejdsområde, er den jurisdiktion der kommer fra arbejdspladsen. Her-

fra kan en profession opnå retten til at udfører en given arbejdsopgave. 

Dette er afdækket i casene ved at spørger indtil hvorledes respondenten få 

godkendt arbejdsopgaver, da denne proces siger noget om hvem der har 
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ejerskab over arbejdsopgaverne. DO, fra ISS Wold Service, forklarer på 

linje 77-84 den proces hvor intern revisions årlige arbejde godkendes: 

”DO: Ja det kan jeg sagens. Mål er sådan set generet af et oplæg fra vores side. … Det 

er at jeg laver en revisionsplan, hvor vi så diskuterer hvad er det for nogle typer af 

revisioner vi ønsker at lave i løbet af året og hvor mange har vi tænkt os og lave. Og der 

vil jeg sige, der ”signer” revisionskomitéen så af på den portefølje af revisioner, og så i 

løbet af et år kan der komme nogle justeringer.”. Dette repræsenterer den typiske 

proces, hvor det er intern revision der har oplægget til årets revisionsplan. 

I ingen af casene var det noget problem for respondenterne at få godkendt 

deres årsplan. Det siger noget om, at intern revision ejer retten til arbejds-

området på arbejdspladsen og har derved jurisdiktion gennem dette. Som 

det ses er der derfor forskellige jurisdiktioner alt efter hvilken arena vi be-

væger os i. A. Abbott argumenterer for at eftersom graden af jurisdiktion 

ikke altid er mellem ingen ret og fuld ret til arbejdsområdet, bliver man 

nødt til anvende grader af jurisdiktion, altså opstår forskellige jurisdikti-

onsordninger, i professioners kamp om arbejdsområdet.   

Jurisdiktionsordninger og intern revision  

A. Abbott argumenterer for der findes fem forskellige jurisdiktionsordnin-

ger mellem professioner. Enhver profession higer efter at havde fuld ju-

risdiktion over deres arbejdsområde. Kontrollen kommer gennem viden, 

kontrol over samfundets opfattelse, lovgivning og kontrol over hvordan 

opgaver kommer til professionen. Det er allerede konkluderet at intern 

revision ikke har fuld kontrol over mange af disse elementer, derfor kan 

der ikke argumenteres for at intern revision har fuld jurisdiktion over deres 

arbejdsområde. Det er blevet vist at den primære aktør som intern revision 

kæmper med om retten til deres arbejdsområde er ekstern revision. Ne-

denfor vil der derfor analyseres på de forskellige jurisdiktionsordninger i 

relation til den interprofessionelle kamp mellem intern og ekstern revision. 

 

Den hyppigste form for jurisdiktionsordning er når en profession under-

ordner sig en anden ledende profession. Hvis man anvender det på for-

holdet mellem intern og ekstern profession, vil det medføre at ekstern re-

vision dikterer hvad intern revision skal foretage sig, mens ekstern revision 

varetager kontrollen over arbejdsområdet. Dette har der ikke været eksem-

pler på i de udvalgte cases. Man kan argumentere for at interne finansielle 

revisioner, med fokus på at nedsætte det eksterne revisions honorar, vil 



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 68 af 157 

  

ligge under eksterne revisorer. Da det er eksterne revisorers accept af de 

interne revisorers arbejde, der er styrende for de interne revisorers ret til 

at arbejde. Men som MR, fra DSB, siger på linje 145-53 omkring deres 

skift til operationel revision, er ekstern revision efterhånden så billigt at 

det ikke er en god forretning at havde interne revisioner, hvis formål er at 

sparer penge på revisions honoraret.  

 

I interprofessionelle kampe, hvor den underordnede profession har kon-

fronteret den ledende profession, kan konfrontationen føre til en deling af 

jurisdiktionen til arbejdsområdet, i funktionelle, men afhængige dele. 

Dette kaldes for en ordning efter arbejdsfordeling. Hvis dette er tilfældet 

i det interprofessionelle forhold mellem intern og ekstern revision, vil ud-

slaget derfor være en deling i arbejdsområdet. Det ville derfor få den prak-

tiske konsekvens at respondenterne, i de udvalgte cases ville give udtryk 

for en opdeling af deres arbejdsområde. Ingen af respondenterne gav ud-

tryk for en sådanne opdeling, der blev i stedet givet udtryk for et ejerskab 

på arbejdspladsen over retten til arbejdsområdet. En opdeling i praktisk 

vil også betyde at der er elementer af den finansielle eller operationelle 

revision, som ville være delt op mellem intern og ekstern revision, og de 

enten er afhængige af hinanden for at kunne løse arbejdsområdet eller 

begge kan. Der ikke belæg for at sige, at intern og ekstern revision har en 

opdeling, hvor de er afhængige af hinanden for at løse et arbejdsområde. 

Man kan prøve at argumentere for at når eksterne revisorer bygger deres 

revision på interne revisorers arbejde, så er der en opdeling af arbejdsom-

rådet, men da de eksterne revisorer har den eksklusive ret til at bedømme 

arbejdet, er der her mere tale om en rådgivende jurisdiktion. Det er heller 

ikke tilfældet at bare fordi både eksterne og interne revisorer kan foretage 

finansiel og operationel revision45, at de så også gør det.  

 

Kigger man på praksis, er det virksomheden der uddeler arbejdsområdet 

og hvis interne revisorer foretager operationel revision, så gør de eksterne 

det ikke. En opdeling af arbejdsområdet efter arbejdsfordeling kan også 

opstå hvis arbejdsområdet stiger i kompleksitet. Niveauet af kompleksitet 

                                                 

45 I tilfælde hvor eksterne revisorer ikke reviderer kunden kan de rådgive, hvilket kan 

inkludere operationel revisions handlinger 
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kan blive så højt at selvom professionen har fuld jurisdiktion til arbejds-

området, er den nødt til at inddrage andre professioner for at løse området. 

Respondenternes fortællinger har ikke indikeret direkte at dette sker, men 

MR fra DSB sagde følgende på linje 248-54, da han bliver spurgt om 

cand.merc.aud. er den typiske rekrutteringsbaggrund: ”MR: Ja det har hidtil 

været den traditionelle vej, men det bliver det ikke fremadrettet. Fordi vi netop nu favner 

meget bredere, så i dag er det jo ikke betingelse. Det kan være ligeså vigtigt at du har 

noget proces viden, så din baggrund kunne godt være en eller form for økonom eller 

ingeniør eller et eller andet, hvis vi ude i et eller område hvor vi siger det vigtigt vi har 

den her type af kompetencer. Jeg tror i vores afdeling er vi måske lige lovligt små til at 

vi kunne arbejde reelt med ingeniører som sådan. ”. Der er ikke direkte belæg for 

at argumentere for dette er et eksempel på at DSB i deres interne revisions 

funktion anvender deres jurisdiktion over arbejdsområdet og uddeler ar-

bejdsopgaverne ned ad. Men det kan ses som et svar på at operationel 

revision i en stor virksomhed har en så høj kompleksitet, at der er brug for 

andre kompetencer end dem som cand.merc.aud. besidder.  

 

En, jf. A. Abbott, meget ustabil ordning er den intellektuelle ordning. Der 

vil den ledende profession varetage kontrollen over den kognitive videns-

base for et arbejdsområde, men tillade (eller være tvunget til) at konkurre-

rende professioner kan operer på arbejdsområdet. Hvis man anvender 

denne definition på en jurisdiktionsordning på forholdet mellem intern og 

ekstern revision, ville det altså betyde at den ene af professionerne skulle 

sidde på videns grundlaget, som den anden så anvender i udøvelsen på 

arbejdsområdet. Der ingen tegn på at intern revision sidder på den videns-

base som ekstern revision anvender. Men at ekstern revision sidder på vi-

densbase som intern revision anvender, er der tidligere i analysen blive 

argumenteret for. Det er vist at det abstrakte videnssystem, der er styrende 

for de teknikker der anvendes for at udføre opgaver inden for det interne 

revisions felt, i høj grad er styret af et videnssystem ejet af de eksterne 

revisorer46. Dette peger altså over mod at der findes en intellektuelordning, 

hvor de interne revisorer anvender de eksterne revisorers vidensbase, til 

udførelsen af deres arbejde. Dette vil medføre at de teknikker som de in-

terne revisorer anvender, udelukkede er eksterne revisor teknikker, altså 

                                                 

46 Se argumenterne i afsnittet Intern revisions kontrol af teknik og abstraktion på side 57 
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finansiel revision efter ISA. Men som sagt, foretager næsten alle de ud-

valgte cases operationel revision efter IPPF. Altså er der sket en overta-

gelse af jurisdiktionen. A. Abbott argumenterer også for at intellektuelle 

ordninger er indbygget usikre, da den uregulerede profession let kan tage 

ejerskab og skabe en egen vidensbase.  

 

Den sidste type ordning, den rådgivende jurisdiktionsordning, er når en 

profession med fuld jurisdiktion over et arbejdsområde, forsøger at opret-

holde retten til at tolke eller modificere en anden professions handlinger. 

Hvis denne ordning eksisterer i forholdet mellem intern og ekstern revi-

sion, medfører dette at intern og ekstern revision fungere som to ligevær-

dige professioner, med fuld jurisdiktion, men at den ene profession vare-

tager retten til at tolke den anden. Det er ikke fundet tilfælde i casene hvor 

interne revisorer har tolket eller modificeret eksterne revisorers arbejde. 

At de eksterne revisorer har retten til at tolke på interne revisorers arbejde 

forekommer derimod ofte. Som AM (Interview AM, Nordea: 358-63), fra 

Nordea siger, er en del af kravene, som Nordea stiller til deres eksterne 

revisorer, at de i størst muligt omfang anvender de interne revisorers ar-

bejde. Dette er med til at nedsætte omkostningen ved ekstern revision for 

Nordea. Dette er en repræsentativ holdning, for på trods af at de inter-

viewede primært foretager operationel revision, er der typisk områder som 

de afdækker som eksterne revisorer kan basere deres arbejde på. Men eks-

tern revision har ikke en eksklusiv ret til at tolke interne revisorers arbejde, 

det er kun i forbindelse med eksterne revisorers anvendelse af intern revi-

sion, i eget arbejde, at de har retten til at tolke. På selve arbejdspladsen har 

interne revisorer retten til at tolke deres arbejde.  

Den professionelle struktur 

Trods A. Abbotts fokus på det udførte arbejde, mener han at man bør 

medtage professionens evne til at organisere sig i analysen af professionen. 

For en stærk organisation kan være udslagsgivende for den position, som 

intern revision er i stand til at tilkæmpe sig. Her er der to elementer der 

vælges at kigge på. For det første, hvor stærk og brugbar mener respon-

denterne i casen at IIA DK er. For det andet, hvor stor IIA DK’s gen-

nemslagskraft er. Dette kommer til at sige noget om hvor organiseret IIA 

DK er, og hvor stor gennemslagskraft organisationen har til at skabe legi-

timitet til professionen gennem offentlig og juridisk anerkendelse. Der 
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vælges at fokusere på IIA DK som professionel organisation, som interne 

revisorer organiserer sig i, da det er de interne revisorers brancheorganisa-

tion.  

 

Tidligere i analysen blev der kort kigget på brugbarheden og styrken i IIA 

DK. I afsnittet Normativ isomorfisme på side 61, blev det konkluderet at 

der var meget stor forskel på, hvor meget respondenterne anvendte IIA 

DK. AM fra Nordea har følgende holdning til IIA DK’s gennemslagskraft: 

”AM: Jamen for det første er der stor opbakning, alle vores medarbejder er medlemmer, 

og det er de også de fleste andre steder. Der er masser aktiviteter. Der er altså rigtig 

mange i FSR der melder sig ind hos os, for de så kan få del i vores aktiviteter. Vi har 

meget aktivitet, det er der, og det har der altid været. Du skal også regne med at world-

wide er der jo, simpelthen så mange der medlemmer. Vi har også mange medlemmer i 

DK, over 500, så der er en god basis for at havde de her aktivetter.” - (Interview 

AM, Nordea: 196-203). BR, fra Europæiske Rejseforsikring, har følgende 

holdning til IIA DK, da hun bliver spurgt om hvor aktiv hun er: ”BR: Altså 

nu jeg jo medlem af bestyrelsen af IIA DK. (AR: Det var jeg ikke klar over) Det er 

jeg. Jeg er bestyrelsesmedlem i IIA DK. Jeg vil sige, IIA DK bruger jeg jo fordi jeg 

bruger IIA standarderne og prøver at holde mig opdateret på dem, internationalt. Men 

hvis man ser den DK organisation så synes jeg den giver øh 2 gode ting. Den ene er at 

der er nogle erfa grupper og erfa gruppen inden for forsikring er temligt velfungerende, 

altså jeg vil tro at vi har møder en gang i kvartalet og der møder der en 10-15 ahh, 

nærmere 15-20 interne revisorer fra forsikringsselskaberne op, det jo sådanne rimeligt 

mange. Der har var altså en rimeligt god erfaringsudveksling. Så det synes jeg en af de 

ting man kan bruge rigtigt meget fra IIA DK. Den anden ting synes man kan bruge 

rigtigt meget, det jo så foreningens blad, som prøver at bringe aktuelle artikler.” - (In-

terview BR, Europæiske Rejseforsikring: 187-99). Disse to respondenter 

peger altså på at der er en stor anvendelighed af IIA DK for medlemmerne 

og AM peger på at de har en stor gennemslagskraft.  

 

En del af respondenterne fremhæver erfa grupper som noget de benytter, 

erfa står for erfaringsgrupper, og er en samling af revisionschefer fra sam-

men branche, en netværksgruppe, organiseret af IIA DK. Udfordringen 

for erfa grupperne er at der er meget stor forskel på respondenternes ud-

bytte af grupperne. Som MR fra DSB siger, når han spørgers til sit brug af 

IIA DK: ”MR: Jamen det bruger vi, både til kurser også har jeg netværket indenfor 
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IIA DK, jeg sidder i en industrigruppe, hvor revisionschefer fra forskellige ikke finan-

sielle virksomheder, der kun en industrigruppe, hvor der jo er rigtig mange finansielle-

grupper indenfor: forsikring og bank. Men der kun en, nå det drejer sig om industrien 

og der sidder jeg med. Også sidder jeg også med i en lille gruppe der er for revisionschefer 

indenfor statens virksomheder, de mere offentlige. ” (Interview MR, DSB: 275-80). 

Dette fortæller meget godt om IIA DK som organisations gennemslags-

kraft og organisering. Den er meget vel organiseret og underbyggende for 

interne finansielle revisorer, men historien er en anden når vi bevæger os 

over til ikke-finansielle virksomheder. Hvis man kort kigger på IIA DK’s 

bestyrelsesmedlemmer finder man en del af forklaringen. Bestyrelsesmed-

lemmerne har udelukkende en finansiel baggrund47, eller er eksterne revi-

sorer, jf. opslag på IIA DK (2016) hjemmeside. IIA DK er derfor en inte-

resseorganisation, der har fokus på finansiel intern revision. Men resultatet 

er, at medlemmer fra ikke-finansielle virksomheder og mindre finansielle 

virksomheder ikke få den sammen opmærksomhed. Dette viser inter-

viewet med SB fra Industriens Pension linje 107-110 og CK fra Forsvars-

ministeriet linje 210-17, der begge ikke mener deres udbytte fra IIA DK 

er særlig stort. Hvis man kigger på IIA DK’s evne til at påvirker samfundet 

og regulatorer, er det tidligere vist at Finanstilsynet primært er påvirket af 

eksterne revisorers forståelse af intern revision. Der er derfor belæg for at 

sige, at IIA DK som organisation der understøtter interne revisorers struk-

tur, ikke har den store gennemslagskraft. De er primært godt organiseret 

for de finansielle interne revisorer, og kan i nogle grad mobilisere sine 

medlemmer til at styrke den finansielle interne revisions jurisdiktion.  

5.5 Diskussion 

I det følgende vil der være en diskussion af især analysens resultater. I ana-

lysen har jeg gjort brug af to forskellige teorier, disse vil blive diskuteret da 

de fremsætter forskellige synspunkter om emnet. Diskussionen vil falde i 

flere dele. Først en diskussion om hvilke standarder og risikostyringsmo-

deller der anvendes. Dernæst en diskussion om professionsteori, så en dis-

kussion om institutionelteori og slutteligt en diskussion om samspillet mel-

lem disse tre.  

                                                 

47 Primært store virksomheder 
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Standarder og risikostyringsmodeller  

Casene har identificeret en række standarder og risikostyringsmodeller, 

som de interne revisionsafdelinger anvender. Det tyder på at interne revi-

sorer i høj grad anvender IPPF og til dels ISA’erne som fundament til 

udførelsen af intern revision. Der foretages dog meget lokale adopteringer 

af standarderne og egne modeller udvikles. Alle respondenternes svar pe-

ger mod COSO enten som værende den risikostyringsmodel som deres 

arbejde bygger på, eller at man har brugt elementer af COSO til at lave sit 

eget risikostyringsværktøj. Det interessante resultat er, at den mest popu-

lærere standard er IPPF, og at operationel revision er det mest udbredte. 

Jeg mener dette er et forholdsvist repræsentativt billede for den interne 

revision i Danmark, da casene er udvalgt på en baggrund så de kan bruges 

til sige noget om størstedelen af den interne revisions profession. Konse-

kvensen af dette skal forstås i den resterende analyse, for det interessante 

er nemlig at belyse hvorfor det er netop disse standarder og risikostyrings-

modeller der bruges. Industriens Pension viser, at de mindre finansielle 

virksomheder ikke følger tendensen, fra de store finansielle virksomheder, 

men stadig anvender egne modeller løst bygget på ISA’erne. Dataene 

mangler en vis brede for nærmere at kunne afdække, hvad der sker i de 

mindre finansielle virksomheder. De ikke-finansielle virksomheder indike-

rer en trend, om at intern revision i ikke-finansielle virksomheder er ens 

betydende med operationel revision efter IPPF, med COSO som risiko-

styringsmodel. Her er DSB repræsentative, for den proces der sker i ikke-

finansielle virksomheder, hvor man foretager skiftet til operationel revi-

sion, og ISS World Service er et eksempel på en etableret operationel in-

tern revision efter IIA.  

Institutionelteori 

På mange måder kan interne revisionsafdelinger ses som virksomheders 

forsøg på at skabe det som Meyer og Rowan (1977) kalder en kobling 

mellem de institutionaliserede omgivelser og den praktiske virkelighed. 

Derfor vil interne revisioner vælge de standarder som udadtil tilfredsstiller 

omgivelserne, men internt vil medarbejderne være overladt til at skabe en 

effektivt adoptering af disse standarder. Data indsamlet i interviewene un-

derstøtter at dette sker i praksis. Analysen viser at interne revisionsafde-
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linger i høj grad anvender anerkendte standarder og risikostyringsmodel-

ler, for derefter at internt adaptere dem til den kontekst deres virksomhed 

befinder sig i, altså et eksempel på dekobling. Derigennem sker der altså 

en proces, hvor interne revisioner i højere grad ligner hinanden udadtil, 

men adopterer forskelligt i praksis, altså det Meyer og Rowan kalder for 

institutionel isomorfisme. At intern revision som organisatorisk felt er un-

derlagt formende kræfter fra det DiMaggio og Powells (1983) kalder for 

regulativ isomorfismer, synes der at være belæg for at påstå. Især den in-

terne revision i den finansielle sektor, former sig udadtil ens som resultat 

af regulativ isomorfisme. Dette betyder altså, at regulative isomorfismer 

spiller ind i formningen af det organisatoriske felt for finansielle interne 

revisioner, det vil presse feltet til at spejle de dominerende og trendsæt-

tende organisationer. Danske Banks skift peger dette altså på et skift til 

operationel revision, med brug af IPPF og COSO. Det sammen kan siges 

om offentlige organisationer, her er det organisatoriske felt presset af det 

regulative pres, samt at de er underlagt revision af rigsrevisionen. De ikke-

finansielle interne revisioner synes ikke at være underlagt det samme pres, 

og den regulative isomorfisme synes ikke at være styrende for, hvordan 

det organisatoriske felt former sig i ikke-finansielle interne revisioner.  

  

Når der ses på, hvorvidt de normative isomorfismer er formende for in-

tern revision som professionelt felt, tegner der sig et billede af ekstern re-

vision som siddende på en stor del af vidensgrundlaget, og at det profes-

sionelle felt kun løst er samlet omkring IIA DK. Dette hænger godt sam-

men med tidligere resultater fra analysen omkring dekobling. Her blev det 

konkluderet at interne revisorer kun på overfladen brugte IPPF, men 

adopterede lokale løsninger på deres virksomheders problemer. Hvis in-

tern revision var samlet som følge af normative isomorfisme, så havde det 

jf. DiMaggio og Powells (1983) ført til, at det professionelle felt ville havde 

prioriteret at følge standarder, altså IPPF og COSO over produktionsmæs-

sige effektivitet. Det har været svært at argumenter for, at intern revision 

som organisatorisk felt er formet som resultat af mimetisk isomorfisme. 

Det skyldes i høj grad, at resultatet af mimetisk isomorfisme over tid fører 

til en række selvfølgeligheder, derfor er det vanskeligt at spørge ind til. 

Resultatet af mimetisk isomorfisme burde føre til en høj grad af ensartet-

hed, i intern revision som organisatorisk felt, men dette er ikke tilfældet. 
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Alle respondenter har adopteret standarder og risikostyringsmodeller så 

det passer i lige præcis deres kontekst.   

Professionsteori 

Der er argumenteret for, at det abstraktionssystem som er kundskabsgi-

vende for interne revisorer, i høj grad baseret på et vidensfundament, der 

er ejet af de eksterne revisorer. Derfor har interne revisorer ikke ejerskab 

over det videnssystem, der kunne være medvirkende til at give dem kon-

trol som profession, over de instruktioner, hvorved viden rationaliseres til 

arbejdshandlinger.  Intern revision kan derfor kun meget begrænset opnå 

legitimitet til deres arbejdsområde gennem IIA’s CIA uddannelse, og den 

tekniske kunnen og legitimitet kommer derfor som udgangspunkt fra eks-

tern revision. Udslaget kan ses i anvendelsen af standarder og risikosty-

ringsmodeller, hvor nogle af respondenterne stadig anvender ISA’er, og 

når der anvendes IPPF, laver man lokale adoptioner. Det er dog på ingen 

måde entydigt, da mange af respondenterne48 i langt højere grad identifi-

cerer sig med IIA DK som professionel organisation end FSR49. Hvilket 

viser, at på trods af at de interne revisorer kommer fra ekstern revision, 

sker der en omskoling til intern revision, der involverer et skift til et vi-

denssystem, som er mere styret af intern revision.  

 

Interne revisorers ret til at udøve jurisdiktion over et arbejdsområde synes 

at være delt med ekstern revision, hvor grad af jurisdiktion er styret efter 

hvilke arenaer der kigges på. Jurisdiktionen til arbejdsområdet, gennem 

retssystemet, er i høj grad styret af ekstern revision. Til gengæld har intern 

revision fuld jurisdiktion på arbejdspladsen, hvor de i høj grad selv kan 

diktere deres opgaver på deres arbejdsområde. Til at kigge nærmere på 

dette anvendes begrebet jurisdiktionsordninger. Det står meget klart, at 

den interne revisions profession ikke har fuld jurisdiktion over retten til 

deres arbejdsområde. Der er en kamp, med ekstern revision om jurisdik-

tionen til udførelsen på arbejdsområdet. Den er ikke kendetegnet ved at 

være en kamp hvor intern revision underordner sig ekstern revision, en 

underordnet jurisdiktion. Der er heller ikke direkte belæg for at sige at der 

                                                 

48 Undtagen SB fra Industriens Pension og CK fra Forsvarsministeriet.  

49 Tabel 5.3-1 Respondenternes tilknytning til professionel organisation s. 56. 
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er sket en ordning efter arbejdsfordeling mellem interne og eksterne revi-

sorer. DSB casen viser en tendens, hvor interne revisorers opgaver er ved 

at opnå en sådan kompleksitet, at interne revisioner kan være nød til at 

inddrage andre professioner, for at løse opgaven. Det er tidligere vist, at 

en stor del af de interne revisorers vidensbase er ejet af eksterne revisorer, 

dette fører til en intellektuelordning, hvor den eksterne revisions profes-

sion indirekte styrer intern revision, ved at styre de redskaber, hvormed 

den interne revision foretages. Casene viser også, at den interne revisions 

profession genvinder en del af ejerskabet af vidensbasen, ved at efterud-

danne sig og implementere IPPF. Dermed nærmer intern revision sig at 

have fuld jurisdiktion over arbejdsområdet. Den sidste form, er den råd-

givende jurisdiktion. Her kan der argumenteres for, at når eksterne reviso-

rer anvender interne revisorers arbejde, har de jurisdiktion over intern re-

vision. Da interne revisorer beholder kontrollen på arbejdspladsen, er der 

ikke belæg for at sige at ekstern revision har den eksklusive ret til at tolke, 

eller modificerer interne revisorers arbejde – dermed beholder intern revi-

sion deres jurisdiktion i denne arena.  

 

A. Abbott påpeger, at en stærk professionel organisation er med at styrke 

en jurisdiktionsposition, IIA DK er de interne revisorers brancheorgani-

sation. Analysen har vist der er stor forskel på det udbytte de interne revi-

sorer få af IIA DK, og hvor tilknyttet og aktive de er i IIA DK. Det giver 

et billede af en brancheorganisation med en vis gennemslagskraft og auto-

ritet i den finansielle verden, men lille effekt i og for interne revisorer i 

ikke-finansielle virksomheder. Der er altså en række jurisdiktionsordnin-

ger, der er i spil i beskrivelsen af intern revisions position i systemet af 

professioner. Ét der synes at være klart, er at intern revision ikke har fuld 

jurisdiktion over deres arbejdsområde, men omvendt deler de heller ikke 

det hele med ekstern revision. Noget kunne tyde på, at relationen mellem 

intern og ekstern revision er præget af, at ekstern revision har ejerskabet 

over vidensbasen, til intern revision. Samtidig giver den eksterne revision 

plads til at interne revisorer anvende deres teknikker til udøvelsen af intern 

revision. Dette betyder, at forholdet er baseret på en intellektuel ordning. 

Men en sådan ordning vil logisk betyde at brugen af eksterne teknikker er 

lig med anvendelsen af eksterne standarder og risikostyringsmodeller, ved 

udførelsen af intern revision. Dette stemmer dog ikke overens med empi-
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rien fra casene hvor IPPF er mest udbredt. Respondenter giver også ud-

tryk for at de har efteruddannet sig til intern revision, og føler en større 

tilknytning til IIA DK, end til FSR. Derved genvinder de vidensbasen og 

kontrollen over denne, og nærmer sig en fuld jurisdiktion over intern re-

vision.  

Men hvorfor? 

Formålet med at anvende institutionel- og professionsteori er et forsøg på 

at afdække og forklare, hvorfor interne revisorer anvender de standarder 

og risikostyringsmodeller som de gør. Gennemgangen har ført til en dis-

kussion af en række forklaringer. Det er en række forklaringer, der på 

mange måde er med til at belyse interne revisorers valg i forskellige situa-

tioner. At valget af standarder og risikostyringsmodeller primært er styret 

af virksomhedernes opfattelse, af hvad samfundet mener er den mest le-

gitime standard og risikostyringsmodel, er en forklaring som interviewede 

med casene understøtter. Der er nemlig belæg for at sige, at intern revision 

er en del af virksomheders dekoblingsstrategi, og intern revision vil derfor 

vælger de standarder og risikostyrings, der giver virksomheden den højeste 

Cermonial criteria of worth udadtil. Dette virker til at være en forklaring, der 

generelt er beskrivende for intern revisions valg af standarder og risikosty-

ringsmodeller. Det viser at den dominerende IPPF og risikostyringsmo-

dellen COSO, er dem som samfundet mener har den højeste cermonial 

criteria of worth, og derfor vælger virksomheder at interne revisioner at 

bruge dem. Teorien om dekoblingsstrategi er også med til at forklare hvor-

for alle respondenterne giver udtryk for at de foretager lokale tilpasninger 

af standarderne og risikostyringsmodellerne. For finansielle virksomheder, 

underlagt bekendtgørelsen, og offentlige institutioner, underlagt Rigsrevi-

sionen, er regulativ isomorfisme sandsynligvis en formende kraft for den 

del af professionen. Lige nu er det en proces, der for finansielle virksom-

heder peger mod en samling omkring IPPF og COSO. At ekstern revision 

sidder på det videnssystem som intern revision har som fundament, fore-

skriver at der må være en professionel ordning mellem intern og ekstern 

revision, som mest minder om en intellektuelordning. Dette kan bruges til 

at forklare hvorfor ISA’erne stadig ses som standarder, der refereres til 

under udførelse af intern revision i nogle finansielle virksomheder. Men 

den udbredte brug af IPPF kan signalere et skift, hvor intern revision er 

ved at erobrer den fulde jurisdiktion over arbejdsområdet.  
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6 Konklusion 

I det følgende vil specialets problemformulering, hvilke standarder og risiko-

styringsmodeller baserer danske interne revisionsafdelinger deres arbejde på og hvorfor, 

blive besvaret, baseret på analysen og diskussionen foretaget i forrige ka-

pitel. Konklusionen er delt op i to dele baseret på problemformuleringen, 

et hvilke og et hvorfor.  

Hvilke 

Den indsamlede data viser, at de interne revisorer primært benytter IPPF 

som standard til udførelse af intern revision, fem ud af de syv responden-

ter anvender IPPF. En anvender ISA og en af de fem, der anvender IPPF 

anvender stadig en smule ISA. Respondenten, som repræsenterer en of-

fentlige institution, baserer deres revision på ISSAI. Alle respondenterne 

anvender i større eller mindre grad COSO som risikostyringsmodel50. Alle 

respondenterne laver egne adopteringer af standarderne og risikostyrings-

modellerne.  

Hvorfor 

Analysen og diskussionen har peget på en række forklaringer, der samlet 

kan bruges til at forstå, hvorfor interne revisioner i Danmark anvender de 

standarder og risikostyringsmodeller, som de gør. Det kan konkluderes, at 

interne revisionsafdelinger er en del af organisationers dekoblingsstrategi, 

og deres valg af standarder og risikostyringsmodeller er styret af graden af 

accept af standarden og risikostyringsmodellens i de institutionaliserede 

omgivelser. Splittelsen mellem IPPF og ISA og finansiel eller operationel 

revision kan forklares som et udtryk for de normative isomorfiske kræfter, 

der bunder i et splittet vidensfundament og manglende organisatorisk 

samling. Det regulative isomorfiske pres påvirker i høj grad finansielle og 

offentlige interne revisionsafdelinger, dette resulterer i, at interne revisio-

ner vil vælge de standarder og risikostyringsmodeller som de trendsæt-

tende og dominerende organisationer anvender, og det vil blive mere ho-

                                                 
50 Se  den interne revisionsafdeling: 

 på side 53 for overblik.  
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mogent over tid. Dette er en tendens, der peger på at finansielle virksom-

heders interne revisionsafdelinger i højere og højere grad vælger IPPF og 

COSO som risikostyringsmodel. I offentlige interne revisioner har det re-

gulativ isomorfiske pres fra Rigsrevisionen ført til en høj grad af homoge-

nitet og samling omkring ISSAI. Det er blevet vist, at intern revision be-

finder sig i en gråzone mellem at være underlagt en intellektueljurisdiktion 

under ekstern revision og at være på vej til at have fuld jurisdiktion over 

deres arbejdsområde. Dette kan være udslagsgivende i den udbredte brug 

af IPPF i stedet for ISA.   

6.1 Perspektivering 

Specialets resultater stammer fra et kvalitativt case baseret studie. Yin 

(2014) forskriver, at man kan generalisere ud fra dette. Derfor kan resul-

tatet bruges til at beskrive en række lignende virksomheder. Jf. IIA DKs 

hjemmeside51 er deres medlemmer 

fordelt som tabellen ved siden af 

viser.  

 

Af de udvalgte cases er tre af dem 

i den finansielle sektor, og repræ-

senterer tre typer setup. Den store 

finansielle virksomhed, den lille re-

vision efter IPPF og den lille revi-

sion efter ISA. Jeg mener, at de udvalgte cases repræsenterer et meget 

bredt udsnit af de typiske interne revisionsafdelinger, der kan findes i fi-

nansielle virksomheder. Den offentlige sektor er repræsenteret af en enkel 

virksomhed. Casen peger på at den offentlige sektor i et hvist omfang er 

udsat for regulativ isoforfisme, som følge af dette må man forvente nogen 

grad af homogenitet, de offentlige virksomheder imellem. Den industrielle 

sektor er repræsenteret af især ISS World Service casen, og her findes til-

svarende brug af IPPF. Men da der findes rigtig mange forskellige bran-

cher inden for den industrielle sektor, vil det være nødvendigt at se på flere 

cases i denne sektor, for at kunne sige noget mere generelt om denne sek-

tor.  

                                                 

51 IIA DK (2016) 

Tabel 6.1-1 Fordeling af medlemmer i IIA DK 

Branche Antal 

Finansielle sektor 302 

Industrielle sektor 84 

Offentlige sektor 64 

Revisionsfirmaer mv. 94 

Øvrige 22 

  Egen tilvirkning  



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 80 af 157 

  

 

Et uventet perspektiv, der blev fundet, var en indikation på at den interne 

revisions arbejdsområde er ved at nå en kompleksitet, hvor en klassisk 

interne revisorer ikke længere er kompetent nok til at revidere det givne 

område. Denne tendens repræsenteres af DSB casen, hvor MR giver ud-

tryk for at de er i gang med at brede deres rekrutteringsstrategi ud til at 

involvere andre professioner end den klassiske cand.merc.aud. baggrund. 

Dette indikerer en fremtid, hvor interne revisionsafdelinger, grundet op-

gavens stigende kompleksitet, er nød til at involvere andre professioner 

for at løfte opgaven. Dette er en tendens, der i forvejen har ramt den eks-

terne revision, hvor der i højere og højere grad er brug for at involvere 

andre professioner, for at kunne løfte revisioner, eksempelvis inddragelsen 

af advokater og it eksperter i revisionsprocessen. Dette vil skabe en juris-

diktionsordning efter arbejdsfordeling, og det ville være interessant at se, 

om denne tendens kan bekræftes yderligere.  
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8 Appendiks 

8.1 Population 

IIA medlem 

Bank eller 

forsikring IIA medlem. 

Bank eller 

forsikring. 

A. P. Møller-Mærsk 
 

Lemvigh-Müller 
 

Alka forsikring 1 Lidl Danmark 
 

Alm. Brand 1 Linkin ApS 
 

Alpha Insurance A/S 1 Lollands Bank 1 

AP Pension 1 Lån & Spar Bank 1 

Arbejdernes Landsbank 1 Maersk Drilling 
 

Assicurazioni Generali 

S.p.A. 
 

Maersk Oil 
 

ATP 1 Maersk Supply Service A/S 

Banedanmark 
 

Middelfart Sparekasse 
 

Bankdata 1 NaturErhvervstyrelsen 
 

BankNordik 1 Nets 
 

Basico 
 

Nets Branch Norway 
 

BEC 
 

NNIT A/S 
 

Bizcon 
 

Nordea 1 

Codan 1 Nordjyske Bank 1 

Codan Forsikring A/S 1 Novo Nordisk A/S 1 

Coop Danmark A/S 
 

Novozymes A/S 1 

Danfoss A/S 
 

Nykredit 1 

Danmarks Nationalbank 
 

PenSam 
 

Danmarks Skibskredit 

A/S 
 

PensionDanmark A/S 1 

Dansk Supermarked 

Gruppen 
 

PFA Pension 1 

Danske Andelskassers 

Bank A/S 1 PostNord 
 

Danske Bank 1 Qudos Insurance A/S 1 
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Den Jyske Sparekasse 1 Region Hovedstaden 
 

Djursland Bank 1 Ringkøbing Landbobank 

DLR Kredit A/S 
 

Rockwool International 
 

DONG Energy Oil & Gas 

A/S 
 

SAMPENSION 1 

DR 
 

Saxo Bank 1 

Dragsholm Sparekasse 1 Scandinavian Airlines Danmark 

DSB 
 

Scan-Group A/S 
 

Eik Banki 1 

SDC - Skandinavisk Data Center 

A/S 1 

Ekspres Bank A/S 1 Semler Gruppen 
 

Energinet.dk 
 

Siemens 
 

Europæiske Rejseforsik-

ring A/S 1 Skandia Pension 1 

FIH 
 

Skandinaviska Enskilda Banken 1 

Finansministeriet 
 

Skatteministeriet 
 

Finanstilsynet 
 

Skjern Bank 1 

FLSmidth 
 

Solar A/S 
 

Forsvarsministeriets Interne Revision Spar Nord 1 

Frøs Herreds Sparekasse 
 

Sparekassen Fyn 1 

Fynske Bank 
 

Sparekassen Kronjylland 1 

Genmab A/S 
 

Sparekassen Sjælland 1 

GF Forsikring A/S 1 Sparekassen Thy 1 

Industriens Pension 1 Sparekassen Vendsyssel 1 

ISS World Services A/S 
 

Sparinvest S.A. 1 

JN Data 
 

SPEKT løggildir grannskodarar Sp/f 

Jutlander Bank 1 Sydbank 1 

Jyske Bank 1 Sygeforsikringen Danmark 

Kuwait Petroleum 
 

Thorngaard Reifling A/S 
 

Københavns Kommune 
 

Topdanmark 1 

Købstædernes Forsikring 1 Tryg 1 
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Landbrugets Finansie-

ringsBank A/S 1 Verifica 
 

LB Forsikring A/S 1 vestjyskBANK 1 

  
VP SECURITIES A/S 1 

   
53 
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8.2 Interviewguide 

Denne interviewguide er udarbejdet efter beskrevet metode i afsnit 2 og 

med emner og spørgsmål fra afsnit 4.  

 

Indledning: 

- Jeg skriver specielle ved cand.merc.aud – CBS 

- Mit speciale handler om hvilken standarder og risikostyringsmo-

deller som interne revisorer i Danmark anvender, samt hvorfor.  

- Tak for du giver dig tid til at møde mig.  

- Jeg har forberedt nogle spørgsmål jeg gerne ville nå, men du vel-

kommen til at tilføje og afbryde.  

- Interviewet bliver optaget og indgå som bilag i min opgave – jeg 

sender gerne transskriptionen til godkendelse.  

- Har du nogle spørgsmål inden vi begynder? 

 

Spørgsmål: 

Fortæl lidt om hvem du er og hvad din position er. Hvor mange er i?  

Emne: Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Standarder Hvilken standarder baserer i 

jeres arbejde på? 

 

 Kan du fortælle mig lidt om 
hvilken standarder i anvender? 

 Hvem har bestem dette? 

 Ved du hvorfor de valgte det? 

Risikostyringsmodeller Hvilken risikostyringsmo-

deller baserer i jeres arbejde 

på? 

 

 Hjælper i til med risikostyring? 

 Er der nogle modeller du referer 
til i denne forbindelse? 

 Hvordan definerer du risikosty-
ring? 

 Hvordan er det endt med denne 

model? 

Formning fra/af miljø: 

 

Hvem mener du sætter trenden 

indenfor intern revision? 

 

 Kigger du på hvordan andre 

virksomheder gør når i skal 

finde formen på jeres interne re-

visionsafdelinger ? -Hvorfor 

dem? -Kigger andre på jer? 

Er samfundets mening med til 

at forme jeres fokusområder? 

 Hvordan spiller tendenser i 

samfundet ind når du skal be-

stemme jeres fokusområder? -
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Stigende complaince pres? -Pres 

fra skandaler? 

 Kan du mærke noget pres for 

samfundet når jeres risikosty-

ring skal planlægges? 

Regulativer isomorfisme Hvilken organisation/felt påvir-

ker jer mest når i skal udform-

ningen af jeres afdeling. 

 

 Hvem mener du er den domine-

rende og trendsættende organi-

sationen indenfor intern revi-

sion? – Påvirker det hvordan du 

tilrettelægger afdelingens arbej-

der? 

  (til ikke finansielle virk.) Bruger 

du bekendtgørelsen i jeres ar-

bejde? 

Mimetiske isomorfisme 

 

I hvor høj grad opererer i et usik-

kert og omskifteligt miljø? – 

Hvordan svarer i på dette miljø – 

finder i inspiration hos andre ak-

tører i branchen? 

 

 Hvor usikkert og omskifteligt er 

det miljø som jeres virksomhed 

opererer i? 

 Hvad betyder det for dig? Er 

der en generel svar i intern revi-

sion i jeres branche? 

Normative isomorf-

isme/videnssystem 

 

Hvad mener du er den kvalifice-

rende baggrund for en intern revi-

sor? 

 

 Hvilken uddannelsesbaggrund 

leder du efter i nye medarbej-

dere? 

 Hvad er din egen baggrund? 

Hvilken professionelle organisati-

oner er du medlem af? Bør alle 

interne revisorer være det? 

 

Hvordan kan interne revisorer 

deltage i udviklingen af intern re-

vision i Danmark? Er det mu-

ligt? Hvorfor/hvorfor ikke.  

 

 

 Hvilken professionel organisa-

tion føler du dig mest tilknyttet 

til? 

 Er der nogle professionelle or-

ganisationer man bør være med-

lem af? 

 Er du?  

 Deltager du på nogle måde i 

dens arbejde? 
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  Hvordan opfatter du IIA kontra 

FSR?  

Isomorfisme fra usikker-

hed 

 

Mener du der mange alternative 

måde at opstille en intern revisi-

onsafdeling, rent organisatorisk? 

 

 Er der en formel for hvordan en 

intern revisionsafdelinger  skal 

organiseres – eller er det meget 

frit? 

 Er det den eneste rigtige måde 

at gøre det? 

Mener du at intern revision i 

Danmark har et klart formål? 

 

 Har du et klart defineret mål at 

arbejde efter? 

 Har intern revision som profes-

sion et klart mål? 

Institutionel isomorfisme 

 

Hvor struktureret og samlet me-

ner du intern revision i Danmark 

er som felt? 

 

 Hvor stærkt er dit samarbejde 

med andre i branchen? 

 Ville du kalde intern revision i 

Danmark for en veldefineret og 

samlet profession? Hvorfor? 

Dekobling Fortæl mig lidt om de typiske 

daglige aktiviteter der er i jeres af-

deling. 

 

Kan du fortælle om hvorfor i har 

en intern revisionsafdelinger ? 

 

 Kender du nogle af de originale 

argumenter for (VIRK NAVN) 

valgte at oprette en intern revi-

sion? 

 Har grundlaget ændret sig si-

den? 

 Fortæl mig lidt om de typiske 

daglige aktiviteter der er i jeres 

afdeling. 

 Føler du at jeres stakeholders 

stiller mange forskellige krav til 

jer? 

 

Afslutning: 

- Jeg har ikke flere spørgsmål 

- Er der noget du vil spørger om eller sige afsluttende? 

- Er du interesseret i at se det færdige projekt? 

- Mange tak for din hjælp.  
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8.3 Interviews 

Interview SB, Industriens Pension 

Foretaget d. 7/6-2016 kl 9.30-10 

Respondent: Søren Bergh Jensen(SB), Interviewer: Ask Ransdal Han-

sen(AR) 

 

AR. Det første jeg vil spørger om er at bede dig om at fortælle lidt om hvem du er og 

hvad din position er.  

SB. Jamen jeg er revisionschef herinde, jeg har baggrund som stat.aut. Revisor som jeg 

tog for rigtig, rigtig mange år siden og jeg har faktisk i hele min professionelle karrier 

har jeg stort set kun arbejdet i intern revision, jeg har været revision chef i oliebranchen, 5 

og i den finansielle sektor og i den offentlige sektor.  

AR. Så du har været hele vejen rundt  

SB. Ja jeg har været en del vejen rundt ja 

AR. Ja 

SB. Også har jeg selvfølgelig været i ekstern revision, inden jeg fik min autorisation    10 

AR: Hvor var du henne i ekstern revision? 

SB: Jeg var hos Arthur Andersen og Ernst & Young 

AR. OK 

AR. Her i industriens Pension, hvor mange er i så intern revision? 

SB: Der er kun mig 15 

AR: Der kun dig, så du sidder alene 

SB: Ja 

AR: Ja. Yes til åbne sådan ballet, vil jeg gerne starte med at spørger hvad for nogle 

standarder du anvender, når du laver intern revision? 

SB: Jamen det er ikke noget stort issue herinde, jeg er jo kun mig selv, så det er mine 20 

standarder der anvendes, (AR. Ja), forstået på den måde at det jo er et samarbejde med 

ekstern revision også mig. Så så mange af de standarder jeg anvender, de tager ud-

gangspunkt i de standarder vi kender fra ekstern revision, det vil sige isa’erne, der kom-

mer igen, det så 305, 330 som de vigtigste i risiko vurderinger, øhh.. jeg har fat i, men 

det er de vigtigste 25 

AR. Mmm 

SB: Også bruger jeg min egen modeller hvor det nu er det er nødvendigt 

AR: Hvordan er du organiseret i forhold til bestyrelsen  

SB: Jeg referer direkte til bestyrelsen 
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AR: Så bestyrelsen er også indforstået med det sådan det gøres.     30 

Sb: Ja det er de. Den interne revision skal jo referer direkte til bestyrelsen i finansielle 

virksomheder, det fremgå jo af direkte af bekendtgørelsen 

AR: Ja, så det er der den kører igennem. 

SB: Ja 

AR: Og bestyrelsen har været med til at beslutte de standarder du bruger, er det sådan 35 

det gøres? 

SB: De overhovedet ikke interesseret i det der. Og de vil ikke havde nogle problemer  

AR: Okay så det er sådan et compliance spørgsmål, eller hvad man kan sige 

SB: Næ, det er det da ikke, de har overhovedet ikke nogen interesse de har nul interesse 

i det dér områder der. Så de ikke involveret på nogen måde. 40 

AR: Hvad med risikostyring, hjælper du til med det? 

SB: Jamen det forgå i overensstemmelse med de bestemmelser der ligger fra finanstil-

synets side, og vi bygger vores risikostyrings modeller op efter de standarder som der 

gælder for finansielle virksomheder. Altså i en finansiel virksomhed der er ikke noget 

plads til noget andet fordi, det er som der er, og det er sådan færdigt, det har finanstil-45 

synet og sådan er det. 

AR: Det er som bekendtgørelsen lov om finansielle virksomheder 

SB: Direkte 

AR: Hvordan synes du så i definere risikostyring, her i forhold til bekendtgørelsen 

SB: Jeg mener vi upfront, vi er jo en virksomhed, hvor anstændig adfærd er god tone, 50 

vi gør en dyd ud af nødvendigheden herinde og derfor arbejder vi seriøst med risiko-

problemerne. En virksomhed som vores største risikoområder, det jo de investerings-

risici og de forsikringsmæssige risici. Operationelle risici hos os er ikke noget issue, 

fordi det er så småt ifht. Risici på investeringer og forsikringsmæssige risici. Og derfor 

desuden er den største del af vores bestand den er på markedsrente, så vi rammer ikke 55 

egenkapitalen, det rammer forsikringstagerene direkte. Det ændre risiko billedet lidt 

AR: Ok, hvis vi så snakker lidt om noget andet og det er sådan noget med, jamen kigger 

du på andre når du skal prøve at finde ud af hvordan i skal gøre, eller jeg høre hører 

du kigger rigtigt meget på bekendtgørelsen og ikke så meget så du kigger ikke på andre 

i branchen… 60 

SB: Kun i det omfang det er muligt i bekendtgørelsen rammer. 

AR:Ok 

SB: vi er jo bundet af bekendtgørelsen, og finanstilsynet de kender kun den, og for 

dem der er det ikke andet, deres forståelse for at man gør andeledes end der står i 

bekendtgørelsen, den er meget meget lav. Og hvis ikke vi følger bekendtgørelsen så få 65 

vi et påbud.  
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AR: Ja 

Sb: så der er ikke mulighed for at arbejde og væsentligt med forbedringer ifht. Bekendt-

gørelsen, det er bekendtgørelsen også færdigt 

AR: Mmm 70 

SB: Finanstilsynet forstå simpelthen ikke begrebet. 

AR: Så de simpelthen sindssygt lukkede rammer om du kan få lov 

SB: Det meget tætte rammer vil jeg sige 

AR: Så heller ikke sådan noget som med samfundets tendenser og pres, f.eks.  ifht. 

Finansskandaler osv. Har egentlig nogen betydning. 75 

SB: overhovedet ikke 

AR: Hvis vi snakker sådan lidt mere generelt om branchen, nu har du været mange år 

i den.  

SB: Ja ja 

AR: Kan du så sige om der nogle organisationer der er dominerende og trendsættende 80 

ifht. Det interne revisions arbejde. 

SB: IIA som de primærmere ikke (AR: Ja) også FSR, FB, øhh, også de internationale 

revisions standarder. Inden på it området taler vi mere COBI og GAMAS principper 

osv. Det mere på it området. Den governance der ligger der. Når vi snakker risiko skal 

vi også snakke governance i sammen. (AR: mmm) og derfor er det de ting der er de 85 

væsentlige. Jeg tror ikke COBI, hvad hedder det: COSO spiller så stor. Hele det mind-

set der kommer der. Det kommer jo ind sådan af bagveje gennem ISA standarderne 

hvor COSO jo er det underliggende teoretiske fundament til dem. Øhh. Men ellers 

spiller det ikke nogle støre rolle. Og for et selskab som forsikringsselskab, som vores, 

der er underlagt finanstilsynet bestemmelser. Og dermed os skal implementere solvens 90 

2 problemstillingen, der er det jo også COSO der er det underligende øhh mindset der 

ligger til grund. Jeg høre faktisk til dem som mener at solvens 2 det er en rigtigt rigtig 

god ide, deres kompleksitet, systemets kompleksitet (2 sek uforståeligt). Så det er god 

governancedel der bliver implementeret der.  Altså at finanstilsynet ikke har forstået 

grundlægende elementer i det. Det kan man kun beklage. Altså hele det her misfoster 95 

de har med intern audit, man skal lave efter ledelsesbekendtgørelsen. Det er et misfo-

ster simpelthen. Deeeet. Jeg ved ikke hvad de drikker, men jeg vil godt advare i mod.  

AR: Nu nævnte du selv IIA og FSR som organisationer som du trækker inspiration fra 

og som du mener er trendsættende osv.  Men hvad for en af de to føler du dig mest 

tilknyttet til? 100 

SB: Ingen af dem 

AR: Du medlem af IIA 

SB: Og FSR 
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AR: er du aktiv i nogle af dem? Næ 

SB: Jeg synes ikke de giver mig noget, alstå jeg synes ikke at hverken at FSR eller IIA 105 

rammer ind på det som jeg har behov, der nogle kurser osv. Ja dem er jeg med i, det 

for at holde mig fagligt opdateret. Men ellers synes jeg ikke de rammer hvad jeg har 

behov.  

AR: Så du mangler i virkeligheden en professionel organisation der rammer det du 

laver eller hvad? 110 

SB: Næ det synes jeg ikke 

AR: Nå 

SB: Altså for behovet er jo ikke så stort, øhh, vi underlagt, igen det hele bliver jo styret 

af revisions bekendtgørelsen fra finanstilsynet. Det er jo offentligt tilsyn, det sætter 

rammerne. Altså det er der er det vigtige for os. For en virksomhed som industriens 115 

pension der er under tilsyn. 

AR: Mmm 

SB: Så der er ikke nogle mulighed for såen den store produktudvikling inden for om-

rådet eller noget. Kun inden for de rammer som revisionsbekendtgørelsen giver. 

AR: Så hvis man skal snakke lidt om et mål, er det så helt klart defineret dit mål gennem 120 

den her bekendtgørelsen. Eller er bestyrelsen også med til at sætte et mål for dit ar-

bejde? 

SB: Jamen øhh. Jeg har årligt mit møde med bestyrelsen formanden, vi har face-to-face 

ikke. Øhh, Hvor jeg snakker med bestyrelsen og formandskabet, og der snakket sådan 

lidt løst og fast om hvad der skal ske, det er ikke det store problem. Altså en bestyrelse 125 

er primært interesseret i at det skal gå godt. Intern revision stå third line of defense. Så 

derfor, vi skal helst ikke fange noget. Fordi det skulle gerne være fanget af første og 

anden forsvarslinje ikke. Øhh og derfor er det vigtigt at man forstår som det stabile 

anker der, der sikre der ikke kommer noget og derfor burde der ikke komme noget 

frem. Nå der kommer noget frem så skal vi være der.  130 

AR: Så du har i virkeligheden ikke særligt mange stakeholders at forholde dig til? 

SB: Ikk andet end ekstern revision også … jeg har selvfølgelig direktionen, bestyrelsen, 

ekstern revision ikk og den øvrige organisation. Men der en altid en masse stakeholders 

på, det har enhver revision jo (AR: Mmm) men der er spørgsmålet hvor kraftige de er. 

Hvor stor påvirkning der er. Hvor stort pres der er mod intern revision. Jeg oplever 135 

ikke der er noget særligt stort pres i form af man skal rapportere fejl og mangler ikk. 

Hvis der er noget så skal det rapporteres men det er jo altså den tredje forsvarslinje. 

Og det skulle gerne være fanget inden ikk(Ar: Mmm). 

AR: Hvis vi så gå lidt tilbage til din uddannelsesbaggrund, er det så en typisk uddan-

nelsesbaggrund? 140 
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SB: For en stat.aut. revisor, så ja.  

AR: Ja men hvad for en intern revisor? 

SB: Jamen men det fremgå af bekendtgørelsen af man skal havde den dér, man skal 

havde en uddannelse der svare til den teoretiske del af stat.aut. revisor også skal man 

deltage i mindst 3 år inden for de sidste 5 år havde beskæftiget sig med revision. Så 145 

rammen bliver sat i den retning. Hvis ikke man opfylder de krav så kan du ikke blive 

revisionschef. Det betyder så man ikke behøver at være stat.aut., man kan godt være 

cand.merc.aud, så har man det teoretiske grundlag for det, for at blive stat.aut. eller 

registreret revisor, det hedder så godkendt revisor nu ikk. Men, men, men 

cand.merc.aud. så kan man kun blive revisionschef.  150 

AR: Men generelt hvad for en uddannelsesvej er der til intern revision i Danmark? 

SB: Jamen grundlæggende set, er der jo ikke nogle. Der er jo cand.merc. også er der 

det der fag. Jeg ved ingen gang om det bliver udbudt mere – intern revision. Også er 

der CIA fra IIA. Det er de uddannelser der ligger. 

AR: Men hvor tror du typisk de kommer fra? – er dit indtryk 155 

SB: Kandidaterne kommer.. – mit indtryk.. 80% fra ekstern revision 

AR: Så ekstern revision sidder i virkeligheden ret hårdt på… 

SB: ja ja, 10% kommer fra direkte fra handelshøjskolen og 5% de kommer den øvrige 

del af organisationen.  

AR: Er det sådan generelt i den finansielle branche at bekendtgørelsen, at den, er den 160 

formene kraft for alt jeres arbejde.  

SB: ja, ja den sætter simpelthen rammen.  

AR: Så 

SB: Hvis ikke vi opfylder bekendtgørelsen så få man et påbud. Vi få jo inspektion hver 

4-5år ikk. Øhh. Nogen hver anden hvis det er en risiko virksomhed ikk. Og de, finans-165 

tilsynet er fuldstændig kolde overfor om det sund fornuft. Hvad stå der i bekendtgø-

relsen – færdig.  

AR: Hvis du havde haft flere ressourcer, ville du så også lave mere, altså ting som du 

tænkte 

SB: Nej nej, hvis jeg brug for flere ressourcer ber jeg om det.  170 

AR: Men der jo også mange andre former for intern revision der kan skabe værdi for 

kan man sige 

SB. Jhaaa… nu er jeg lidt kritisk overfor det man siger er værdiskabende intern revision 

fordi.. Jeg tror ikke på man at man kan gå ind og diskuterer strategiske forhold osv. 

Som IIA sider og snakker om. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det har direktionen en 175 

bedre indsigt i, i de strategiske forhold. Der hvor intern revision har deres styrke det 

er at man gå ind og se at kontrol miljøet er på plads og man kan gå rådgive omkring 
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etablering af fornuftige interne kontroller og få en endelig rimelig betryggende forret-

ningsgang. Alt muligt tekniske øhh og strategiske løsning. Ahh jeg tror ikke på det. 

Altså skomager bliv ved din hest ikk. Man skal ikke begynde detaljer eller hvorvidt det 180 

er god strategi vi har. Jeg er helt sikker på at direktionen og bestyrelsen ikke ønsker jeg 

komme med mine udtalelser omkring strategi osv. Det er fastlagt og det er direktionens 

og bestyrelsens opgave. Det ikke intern revision. Det svare til at sige gå ud og sige til 

dem at vi skal ikke beskæftige os med pension længere vi skal sælge heste ikk. Eller 

sælge sportsvogne. Altså det hænger jo ikke sammen…. ….. Men det er meget at po-185 

pulært at snakke, at sige at intern revision de skal beskæftige sig med strategiske forhold 

osv. Men jeg tror ikke på det, og jeg vil ikke begynde at arbejde med det. Jeg vil sim-

pelthen ikke blande mig i det.  

AR: Nej. Så du endelig.. Det passer endeligt meget godt den måde setup’et er hos jer. 

SB:  Ja øh det synes. Og hvis ikke det passer så ændre vi det. Der ingen tvivl om at hvis 190 

jeg mener der er behov for flere ressourcer, jamen så beder jeg om det også få jeg det. 

Der er en meget stor lyd-hed for det. Men jeg ikke se en business case ved at jeg skal 

gå ind og få 1-2-3 medarbejder også kunne retfærdiggøre det. Bortset fra det selvføl-

geligt vil være ret at havde 3-4 ekstra medarbejdere der kan hente kaffe til mig. Men 

det er ikke det det drejer som om her.  195 

AR: der ikke flere spørgsmål. 
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Interview AM, Nordea 

Foretaget d. 9/6-2016 kl 10.30-11 

Respondent: Ane Marie Christensen(AM) Interviewer: Ask Ransdal Hansen(AR) 

 

AR: Vil du starte med at fortælle hvem du er og hvad din position er? 5 

AM: Ja. Jeg er lige for tiden koncernrevisionschef, Acting, det blev jeg sidste år i, slut-

ningen af april og før det var jeg revisions chef her i Danmark for den danske bank 

koncern som jo består af: Banken og primært Nordea kredit og finanskompagni, som 

har leasing og finansfacturing activities, men banken er selvfølgelig det største. Nu er 

jeg så også det andet. Det er fordi vi havde en koncernrevisionchef som blev head of 10 

compliance også i midler tid senere hen ikke er i Nordea mere. Og øh der vil man så 

havde en proces hvor man vil se om hvem der vil overtage denne her position. Og jeg 

var faktisk allerede der på det tidspunkt der havde jeg en plan om at holde op inden 

for en korte periode, så jeg sagde at jeg var i hvert fald ikke inden i billeder. Men derfor 

kunne jeg jo godt være acting, og det har jeg så været lige siden. Og der kommer så en 15 

ny koncernrevisionschef her omkring første september. Også er jeg så tilbage til at 

være revisionschef i Nordea Bank Danmark koncernen. Men altså lige for tiden er jeg 

koncernrevisionschef.  

AR: Så du har alle de interne revisions aktiviteter i hele Nordea? 

AM: Ja, alle 20 

AR: Har du nogle idé om hvor mange i er samlet? 

AM: Ja(grinende), det har jeg en helt klar idé om.  

AR: Hvor mange er det? 

AM: Vi er 106 lige i dag.  

AR: Over hvor mange lande? 25 

AM: 9  

AR:9 lande, okay.  

AM: Ja 

AR: Sådan lidt generelt, hvad for nogle standarder anvender i så nå… 

AM: Vi anvender helt klart IIA’s standarderne, Institute of internal Auditors standar-30 

der og øh Isaca altså for IT revisorer, deres standarder 

AR: Hvad er Isaca, den kender jeg ikke? 

AM: Det er os, kan man sige det sammen som Institute of internal Auditors, det bare 

Institue of.. øhh.. det sikkert eller andet system.. auditors… Det kan du slå op.. Det 

hedder Isaca. Det bruger vil jeg så sige, det bruger alle IT revisorer. Det er også de 35 

standarder formenligt de også bruger i ekstern revisions firmaer. Det er de standander 
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vi bruger. Også det klart, så beror resten på forskelige, kan man sige regulatory requer-

ments og det vil være sådan noget som f.eks. DK. Reglerne i revisions bekendtgørel-

sen, der er jo også bekendtgørelser eller lignende i andre lande, hvor der stå noget 

hvordan og hvorledes, revision, intern revision skal indrettes hvis det er et pengeinsti-40 

tut eller kreditinstitut. Og det vil jo være der man kan læse noget om hvilken, kan man 

sige, setup der skal være omkring organisering, ja, autoitet, ansvar, opgaver, osv. Så det 

kan man sige, det er også en form for standard og i Danmark er det sådan ret detaljeret, 

for der er der med tiden også kommet en del appendikser til revisionsbekendtgørelsen, 

hvor der er regler omkring mindste mål for af revision af forskelige områder. Også øh.. 45 

kan man sige, on top of everything, der har vi et charter som faktisk beror på det der 

hedder UK code of, for internal auditors in financiel institutions. Den kom i slutningen 

af, ja, den er nok fraaa, kan den være helt tilbage fra ´13. Den er i hvert fald rimeligt 

ny. Og den blev, kan man sige, den blev nok, kan man sige, etableret fordi at man i dag 

har et, i hvert fald, i store kredit institutioner, det setup der three line of defense. Og 50 

der få intern revision en anden rolle. Fordi her er vores rolle ikke længere den sammen 

som den var før. Hvor man, måske hvis gå bare nogle år tilbage, foretog en helt masse 

kan man sige kontrolarbejde ville jeg nærmest kalde det. Nu er vores primær opgave 

jo og se at den her second line, altså kontrolfunktionerne og complaince, at de har 

udført deres arbejde som de skal. Og at de har rapporteret risici op til, op til Øhh 55 

executive manegement og bestyrelsen. Og at øhm der så er taget, kan man sige, at 

oøhm. Executive manegement har så, kan man sige, gjort det fornøedende i fald at der 

var svagheder.  

AR: Hvad for nogle risikostyringsmodeller er i så inden og vurderer? 

AM: Det kan man ikke sådan, altså, hvilken vi er inde og vurderer. Det er jo et meget, 60 

kan man jo sige, i sådan koncern som Nordea, et meget, kan man sige vidt begreb. 

Man kan sige at de risikofunktioner der er, koncentrerer sig om kreditrisiko, markeds-

risiko, operationel risiko også kan man sige har du comliance. Og de har jo en mængde 

forskelige risikostyringsmodeller øhm som altså kørere i sådan butik som denne her. 

Og Nordea er jo i høj grad, øh kan man sige, baseret jo sine risikostyrings.. tools.. eller 65 

hvad du vil kalde det.. værktøjer, de er jo baseret på at man bruger modeller. Så du har 

modeller der styrer. Og de modeller er jo nogle der udviklet internt her. Og det gør at 

vi, kan man sige, et særligt, kan man sige, setup omkring sikkerheden, omkring de her 

modeller, fordi kan næsten regne ud, meget kan jo gå frygteligt galt, hvis modellerne 

viser noget forkert (AR: Mmmm, ja) Øhh som man kan ikke sige at vi har som sådan, 70 

altså, det ikke sådan noget man kan sige at vi har det og det risikostyrings, du ved, tool 

eller sådan et eller andet, der er masser, ikk. Og vi har heller ikke i intern revision noget, 

kan man sige, som sådan, risikostyringsværktøj som vi bruger. Vi beror jo selvfølgelig 
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på, kan man sige, det der kommer op fra de forskellige kontrolfunktioner, hvad de 

ligesom, gør også laver vi vores egne vurdering. Øhh Og det gør vi jo hver gang, vi 75 

skal lave vores, kan man sige, revisionsplan, den bliver godkendt. Vi starter faktisk 

processen for risiko, vores risiko vurderinger nu. Det kører så hele efteråret også frem 

til planen, som bliver lavet i omkring november, også bliver den præsenteret til besty-

relsen i december for godkendelse. Der vil jeg så sige det ikke, jeg vil ikke på nogen 

måder specielt noget fancy, altså vi præsentere, vi har øh, vi bruger, kan man sige, som 80 

jeg også faktisk ser de fleste bruger, noget der hedder marci matrix og det er jo de her, 

kan man sige, som du sikkert har set, øhm hvor du et heat map, ikk(AR: mmm) im-

pact/likelyhood analyser, ikk. 

AR: Så det er sådan lidt COSO baseret 

A: Ja det kan man godt sige ikk. Altså hele, det setup der er for internal control, kan 85 

man sige, og risk manegement det er COSO baseret. Ja det er det.  

AR: Hvordan er det her setup endt med at være sådan for intern revision, er det dig 

der har været med til at bestemme det, er det bestyrelsen, hvor kommer det fra? 

AM: Altså selvfølgelig officielt er det bestyrelsen der giver os et charter og siger hvad 

de vi havde vi skal gøre. Og der under er der det selvfølgelig revisionsudvalget altså 90 

audit comitee der gør det. Men i virkeligheden nok altid reelt intern revision og ledelsen 

i intern revision, som ligesom, prøver at følge med tiden og få alle mulige input osv. 

Og vi bliver også hele tiden påvirket af, altså, hvad der sker, i hele, hvad kan man sige, 

ja( AR: samfundet?) ja. Det sådan, altså det er klart der vil være, det vil være en udvik-

ling som vi vil være er en del af ikk, og der få vi input. Vi har også lige fået kan man 95 

sige meget input fordi vi har, vi en af de eneste skal jeg så sige, nu tror jeg nok danske 

bank interne revision har også lige fået det, men der ikke så mange der få det. Vi har 

fået en os en external audit review, som blev foretaget sidste efterår af Ernst and 

Young. Ogøhh det er faktisk meget stort historisk, skal jeg så sige, at få gjort. Fordi de 

gå simpelthen alle vores processer igennem, læser revisions rapporter, interviewer top-100 

ledelsen, bestyrelsesmedlemmer og alt sådan noget. Og øhmm der få du, jeg mener, vi 

havde netop lagt vægt på at vi ville havde et external quality review som blev foretaget 

ikk af nogle kun her fra de nordiske lande, men skulle være, kan man sige, et review 

der ligesom benchmarked os mod store europæiske banker og deres interne revisioner, 

og derfor var den der var lead på det, en, en partner i E&Y London og faktisk har han 105 

været med til at lave UK code, han har siddet i den arbejdsgruppe. Så han var altså 

virkelig inside. Og han har lavet det, du ved, det var sådan noget med HSBC, virkeligt 

de store banker ikk. Så de, der fik vi jo en masse input på, hvor ligger vi ligesom henne 

i vores proces. Hvordan er vores risk-assessment, planlægning. Hvordan er vores do-

kumenter der bliver præsenteret på bestyrelsen. Og det var ikke alt sammen, der var 110 
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også selvfølgelig. Altså. Vi fik den højeste vurdering man kan få, at vi var, kan man 

sige, at vi fulgte standarderne, det jo også målt, sådan et quality review er også målt op 

i mod de der IIA standarder. Dem følger vi. Men, der var selvfølgelig, et potentiale for 

forskelige forbedringer, hvor man, kan man sige, arbejde med. Så på den måde få du 

jo indblik i, altså ved netop det der benchmarking med andre store ikk, så få du et 115 

indblik i hvor du ligesom er henne og hvor du måske nok skal bevæge dig hen, ja. 

AR: Er der så andre store i kigger efter nå tænker hvad i skal gøre for at finde inspira-

tion? 

AM: Nu har vi jo ikke mulighed for, altså, det jo ikke sådan en åben verden, altså 

generelt hvis hvis du ser europæisk plan. Men her i Danmark har vi der har vi en 120 

gruppe, i foreningen af interne revisioner, som jeg benytter mig af, for nu jeg også 

tilfældigvis formand, øhh hvor vi har en gruppe af revisionscheferne for de største 

institutter; Danske Bank, Tryg, Jyske Bank, Sydbank, Jutlander, Sparnord, vi mødes 3-

4 om året, og taler helt åbent om hvordan og hvorledes. Det beror meget på at vi også 

er under inspektion næsten hele tiden af finanstilsynet, også er resultaterne der fra no-125 

get vi tager op og drøfter, hvad skete der lige der ikk, er der noget vi lige måske skal 

overvej. Det gør vi ikke så meget. Jeg skal mødes med de nordiske revisionschefer på 

mandag i næste uge. Øhh. Det er de aller, aller, største i norden, og der vil vi også sådan 

du ved benchmarke lidt. Men på Europæisk plan, og man skal jo regne med at nordea 

er langt så støre end de andre. Så altså vi vil nok sige, okay vi vil også gerne vide hvor-130 

dan og hvorledes de store engelske banker og tyske banker de gebærder sig. Der er 

sådan et quality review fra eksterne revisorer, der er det et godt input ikk. 

AR:  Nå du sider sammen med dine kollegaer i branchen. Er det så dit indtryk, er dem 

der ligesom har faklen og leder vej, eller er det en fælles proces?  

AM: nej altså 135 

AR: Bliver i mere og mere ens, eller hvordan? 

AM: Nej altså det klart at, ja, det lyder måske ikke helt pænt, men øh, vi er nok, vi har 

i mange år været, kan man sige, lidt anderledes, fordi for første var vi jo, altså for lang 

tid siden der holdt vi op med at lave finasciel audit, vi koncentreret os om intern revi-

sion, operation audit, nu bruger man ikke ordet operation audit mere men man, men 140 

vi koncentreret os om det og ikke om regnskabet, det lader vi de eksterne revisorer om 

fordi vi ser ikke, og har ikke set nogle som helst nytte ud af, at en bestyrelse for 2 

påtegninger. Fordi det er alligevel, kan man sige, den få fra den eksterne revision som 

gælder, altså hvis der bliver et eller andet der gå galt ikk. Så derfor det, det kan man 

sige, step tog vi allerede til bage i to tusindtallet. Også vil jeg nok sige at, det at vi er så 145 

store ikk, og at vi har haft mulighed for at havde, kan man sige, kompetencer osv. Gør 
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jo nok at vi ligger i, altså, ja nu er det jo selv ros er aldrig pænt.  (AR: nej nej) Det klart, 

jeg tror altså nok at jeg har en fornemmelse at vi ligger nok i den øverste ende.  

AR: Du snakket lidt om at når der lavet et charter til bestyrelsen, så det, selvom man 

kan sige bestyrelsen der burde kommer med inputsne, så det tit jer der kommer in-150 

putsne? Er de fordi i har bedre styr på det? Hvordan hænger det sammen? 

AM: Nej jeg tror simpelthen at det er fordi der er så meget fagligt i det, men det er da 

klart at der vi lavet et charter nu her, et nyt charter som jeg lavet ret dramatisk om fra 

det der var, der havde ligget der i flere år, så lavet jeg det ret dramatisk om. Så det jo 

noget med at der er en proces, hvor jeg så for det første drøfter det med formanden 155 

for audit komité, så havde vi det i audit komité i en slags, du ved, first draft, hvor vi 

sådan ligesom prøvet på, er i med på vi ændre så meget. Altså. Det er jo noget meget 

kloge mennesker dem vi har siddende den audit komité, så de sidder jo i andre besty-

relser osv. Måske også i andre revisionsudvalg osv. Vores formand er så vidt jeg ved 

også formand for audit komité Fl smidth ikk. Altså. Så de er jo speaking partnes på et 160 

højt niveau ikk. Så om de er med på det. Så har de selvfølgelig nogle kommentarer. 

Med vi vil gerne havde at i f.eks. fokuserer mere på altså, eskalering af issues, hvordan 

rammer man det at der bliver taget action på ting. Altså, så har de sådan nogle punkter. 

Vi drøftet også hvilken fora intern revision skulle være medlem af og. Jojo. Der få du 

feedback ikke. Men så det klart, ATså gå processen der hen. Også retter du det til, ikk, 165 

det gør vi så. Alstå der os, vores, kan man sige, vores group legal, altså, der er også med 

i sådan en proces, ikk, for at sikre at alt er, du ved i overensstemmelse med sådan noget 

lovgivning og sådan noget, også arbejde vi med det. Så kommer det så til en audit 

komité hvor det bliver vedtaget ikk. Fordi selvfølgelig er audit komité og bestyrelser i 

sådan et stort institut som det her sådan et sted hvor du sidder sådan og pludder løs 170 

om altmulige detaljer, det gå jo ikk. Så, men det er mere fordi der er så meget fagligt i 

det, de jo ikke revisorer f.eks. vel. Så kunne de, det gjorde det ikke i det her tilfælde, 

men det kunne de godt finde på i andre hvis det noget med revision eller sådan noget. 

Så sidder de jo også med de to lead partnere der er fra PwC, sidder jo under mine 

punkter på audit komité mødet, der sidder de med. Så der sidder en der heder Peter 175 

Clementson og en der hedder Katerina Ericson, de er lead partnes, de sidder med der. 

Så hvis jeg kommer med noget der er helt hen i vejret, så tror jeg nok de ville sige det, 

ikk. Så der sådan et…  

AR:Nu sagde du at du var medlem af IIA i DK… 

AM:Ja det alle medarbejder her.  180 

AR: Er det sådan den professionelle organisation i Dk du føler dig mest tilknyttet til? 

AM: Ja 

AR: Hvad med FSR f.eks.  
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AM: Nej overhovedet ikke 

AR: Er du så aktiv dér? – Du formand i…  185 

AM: Jeg er formand for det finansielle udvalg. 

AR: Er du aktiv på andre måder?  

AM: Ej jeg har været formand for hele IIA, så jeg har været hele foreningen i DK. Der 

er normalt sådan en turnus hvor du så ligesom stepper ned. Nu er jeg der, så har jeg 

selvfølgelig været aktiv. 190 

AR: Er det sådan dit indtryk at IIA har gennemslagskraft for intern revision i Dan-

mark? 

AM: Ja i høj grad 

AR: Hvordan opnå i den gennemslags kraft? 

AM: Jamen for det første er der stor opbakning, alle vores medarbejder er medlem, og 195 

det er de også de fleste andre steder. Der er masser aktiviteter. Der er altså rigtig mange 

i FSR der melder sig ind hos os, for de så kan få del i vores aktivter. Vi har meget 

aktivitet, det er der, og det har der altid været. Du skal også regne med at worldwide 

der er jo, simpelthen så mange der medlemmer, altså der er et helt enormt medlemstal, 

og du kan jo tjekke det inde på IIA inc og det er jo rigtigt rigtigt mange medlemmer. 200 

Vi er også mange medlemmer i DK, over 500, så der er en god basis for at havde de 

her aktivetter. Og grunden til at vi ikke er så, vi læser jo også revision og regnskabsvæ-

sen, det er jo ikke det. Men vi føler jo ikke, i hvert fald ikke her hos os, det er ikke 

sådan at vi føler nogle stor interesse for regnskab. Altså, vi ved vi skal revidere regn-

skabsprocesser og såan. Men det er ikke det der er vores primære felt.  205 

AR: Hvad så er den typiske uddannelses bagrund for en medarbejder herinde? 

AM: Det er en klar overvægt i dag som det er nu her, der er ingen der bliver ansat uden 

en master degree. De fleste er det der vil svare til cand.merc.aud eller stat.aut. revisor. 

Men det er klar vi søger også nogle med kompetencer som f.eks. der arbejde med 

noget, kan man sige, risiko øhh, så hvor kan man sige, der baggrund er at de har en 210 

master i et eller andet indenfor noget risikostyring. Øhm, ja. Der kan også være visse 

IT revisorer der har en mere kan man sige en it baseret, ja.. bagrund. 

AR: Rekrutterer i meget fra specielle brancher 

AM: Specielt fra big four 

AR: Så revisionsbranchen? 215 

AM: Ja… og vi har lige rekrutteret 25  

 AR: fra the big fours? 

AM: Ikke fra big fours alle sammen, men næsten alle sammen. Men det er jo klart vi 

få også ansøgere, altså der er jo mange nu. Vi ser ikke på hvilket land folk kommer fra, 
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vi ser alene på deres kvalifikationer. Så vi kan godt, ansæt nogle fra. Vi har ansat en del 220 

fra England også kan de være fra en del andre lande.  

AR: Nå du er med til at organisere intern revision, både i DK og internationalt. Føler 

du så det meget frit den måde du kan organisere på, eller er der nogle meget faste 

rammer, som sådan ligesom er blevet sat af det der det praktisk muligt.  

AM: Nej det er der ikke, men det er lidt det praktisk mulige der digerer det? 225 

AR: Jeg tænker også der er et pres fra regulatorer på hvordan de vil havde det skal 

være? 

AM: Nej ikke sådan noget med organisering. Det synes jeg ikk. Det er det praktiske 

der styre det, og det praktiske er at være organiseret på den måde som det institut du 

er i. Det vil sige et spejl. Vi er overordnet et spejl af Nordeas organisation. Således at 230 

Nordea har 3 business areas også har vi nogle group functions, og sådan er vi også 

organiseret. Nede under det arbejder vi på kryds og tværs, hvorpå kan man sige med-

arbejder niveau ikk, de er i teams, men men det bare det at hvis du skal møde, vi har 

ligesom det princip med at man er one point of entry til de forskelige executive mane-

gers, øh og der skal vi, de gider ikke at møde forskelige mennersker, skal vi sige det 235 

sådan, de vil møde en af gangen 

AR: øhh. Er det et klart defineret mål i arbejder ud fra, eller er der, skal i jonglere 

mange forskelige bolde når i skal udforme jeres plan for jeres interne revisions arbejde? 

AM: Nej jeg vil sige vi har et ret, vi ret øh klarer om hvad målet er. Vi har det mål at 

vi skal give bestyrelsen i den meget korte version, så skal vi give bestyrelsen et indtryk 240 

af hvor effektivt vores, altså hvor effektivt vores governance og vores risk manegement 

og vores internal control… kan næste ikke sige på det dansk for alt er på engelsk (AR: 

det er også fint med de engelske begreber), det skal vi sige noget om: effectivenes of 

governace, risk manegement and internal controls. Det siger vi noget om. På et over-

ordnet niveau, vi kommer ikke, vi laver en masse arbejde selvfølgelig som du ved vi 245 

skal lave, som f.eks. der står minimum requerments, men meget af det når aldrig op til 

bestyrelsen for det sådan noget, altså mere sådan basic. Men vi er meget fokuseret på 

at når vi rapportere til bestyrelsen at så det vigtigt at sige noget, altså som har signifikans 

vil jeg sige, noget som har noget betydning for Nordea.  

AR: Øhh… Intern revision sådan i DK, nu har du jo siddet der inde i IIA, vil du mene 250 

det er en veldefineret og samlet profession(AM: Ja det synes jeg), eller er sådan lidt delt 

ud over..  

AM: Neej, nu tror jeg lige vi skal, altså der er meget stor forskel på den finansielle 

verden og den ikke finansielle. Altså, hvis du siger industri, nu ved jeg ikke om din 

opgave også handler om det(AR: jeg spørger mange forskelige) Så det meget anderle-255 

des, meget anderledes. (AR: så den er meget defineret inden for den finansielle?) Ja 
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meget defineret, men så kan du godt havde at hvis du kommer ud en for det, så har du 

jo muligheden, så kan du jo gøre som du vil ikk, det kan du ikke inden for den finan-

sielle verden, (AR: nej der er bekendtgørelser osv) Men hvis du kommer over i AP 

møller eller hvis du kommer til dong eller…, så kan du havde en intern revision der 260 

gør de gerne vil havde, også vil bestyrelsen måske gerne havde de laver noget control-

ling agtigt noget, så det jo fint, så gør de det. 

AR: Det er vel ikke noget der stopper jer for at gøre det, hvis der ressourcerne til det? 

AM: Jooo det vil jeg sige, det er der skam noget der siger, fordi du må jo ikke lave 

andet end revision, det stå jo i revisionsbekendtgørelsen, og øh intern kontrol er ikke 265 

revision, så det kan vi ikke.  

AR: Så bekendtgørelsen faktisk lukker helt for muligheden for noget af det brug man 

kan havde af intern revision? 

AM: Ja, der er jo afgørelser. Der har været afgørelser i tidens løb fra finanstilsynet med 

eksempler på at man har taget fat i interne revisioner der f.eks. på ledelsens opfordring, 270 

altså lad mig give dig et eksempel, har siddet f.eks. og kontrolleret alle medarbejder 

arrangementer, ikk. Det jo ikke revision. For altså alt revisions er jo risikobaseret, der 

det jo ikke noget med at man tager og sidder og kontrollerer dem. Så det ikke revision 

og det må vi ikke.  

AR: Jeg havde indtrykket at hvis man bare opfyldte minimums kravende for bekendt-275 

gørelsen…  

AM: neeeeeej 

AR: det der ikke, så rammerne bliver virkeligt sat af den(AM: ja det gør den), os, hvad 

kan man sige de lidt mere kreative rammer(AM: ja) , med hvad man ellers også kunne 

lave nå man opfyldte rammerne.  280 

 AM: Det vil jeg også tro at hvis der kommer en inspektion af en revisionsafdelinger  

og de ser at man bruger sin tid på sådan nogle ting der, det vil man påtale.  

AR: På trods at man også var compliant over for de ting man skulle gøre? 

AM: Ja det ville jeg tro 

AR: Okay 285 

AM: Det vil jeg tro de synes var mærkeligt  

AR: Hvad så dit… 

AM: Det også en lille smule urealistisk fordi så overbemandet er der ingen intern revi-

sion der er, så det et lidt tænkt eksempel.  

AR: Den her del der ikke er den finansielle interne revisions branche, hvad er dit ind-290 

tryk af den? – Når man ikke er under en bekendtgørelse, er den samlet eller er den 

bare…  
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AM: Naaaj, jeg ser en udvikling der, jeg ser en udvikling uden at jer er ekspert på om-

rådet. Så vil jeg tro at der dér sker det at det bliver mere og mere professionelt. Altså 

de dygtige folk, og det begynder at blive mere, hvad kan man sige, strømlinet, det er 295 

mit indtryk. End bare måske 10-20 år siden.  

AR: Ja jeg tror vi har fået dækket en masse spændende ting, er der noget vil afslutte 

med? 

AM: jeg ved ikke hvad jeg kan bidrage med 

AR: du har bidraget med meget forskeligt, jeg synes vi har været godt omkring mange 300 

forskelige ting. Man kunne måske lige hurtigt snakke om: at det mit indtryk, i hvert 

fald når man kigger uden fra på Nordea at i opererer i et meget omskifteligt miljø, 

samfundet har forskelige krav til jer hele tiden osv. Hvordan påvirker det intern revi-

sion her?  

AM: Ja det påvirker os i meget høj grad vil jeg så sige. Fordi at, hvis man ser på hvordan 305 

det er i dag, så er vi øh kan man sige, kraftig regulering fra de forskelige regulators, det 

er en del af vores hverdag og det er det der gør at sådan en som jeg har travlt. Fordi 

vi, kan man sige, vi har områder der under inspektion stort set hele tiden. De vil jo 

meget ofte møde revisionschefen eller nogle af mine medarbejder og vi skal forberede 

os til den slags ting, fordi det kan være meget, speciele områder, altså man kan jo ikke 310 

være specialist og inden i alt ting, det kræver meget forarbejde og mere end jeg tror 

nogle aner. Og man kan jo godt.. Altså, lad os nu sige sådan som noget den dér skan-

dale52, men der er jo ikke et finanstilsyn her i de nordiske lande, plus et par stykker til, 

som ikke har bedt os om en redegørelse for hvad vi har gjort (AR: mmm). Det jo bare 

et eksempel og det kommer lige op puff, vi ved ingenting om det vel. Også der alt det 315 

andet ikk, alle de andre store områder. Og i dag er det ikke de traditionelle områder 

som er de mest tunge opgaver for os, det ikke som før i tiden så ville det jo være kredit, 

altså jeg mener kredit er trods alt den største risiko i bank, altså kredit og likviditet det 

er jo det vi ligesom beskæftiger os med, så det er også tunge områder. Men det ikke 

dér vi ligesom kan man sige, har tyngden i dag. Tyngden er på det der relaterer sig til 320 

governance og til risk management. Og risk management der vil jeg sige meget på 

noget med strukturer og sådan noget, så altså. Ja. (uhørligt 1 sek)  

AR: Så i meget bestyrelsen svar, til de tendenser, de ting der sker, der er i en del af et 

svar, vil du sige det? 

AM: Ja det er vi, men vi er i høj grad også ved at være de forskelige finanstilsyns, hvad 325 

kan man sige, hjælpefunktion, hvis du forstå mig, de beror på os. Ikk. De beror på, 

hvad siger i, ikk. Jeg mener du ved jo selv, de måske altså, de skal jo tage alle DK 

                                                 

52 Bedt om ikke at være specifik  
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banker, de kan ikke nå at være inde i alle detajler og derfor bruger de jo i høj grad os 

som en slags, kan man sige, som en del af inspektionen vil jeg nærmest sige ikk.  

AR: Så de vurderer jer nærmest som en ekstern revisor vil gøre og siger kan vi beror 330 

på jeres arbejde? 

AM: det gør de os. Ja. Jeg vil så også sige, nu når du siger det, det skal du også havde 

med i opgaven, det jo lige kommet med i den DK revisionsbekendtgørelse. At når vi 

vurdere risiko, altså kontrolfunktioner og compleince funktionerne, så bruger vi jo 

også 610 som udgangspunkt, vi vurderer dem ligesom ekstern revision vurderer os, 335 

hvis de nu har tænkt sig at beror på noget af vores arbejde. Så bruger vi også dem til 

at vurderer risikofunktionerne, det tror jeg er vigtigt.  

AR: Men hvor meget af ISA’erne bruger i? Fordi normalt bruger i jo IIA, men så gen-

nem bekendtgørelsen så kommer der en ISA 610 i skal forholde jer til. 

AM: Lige præcis, f.eks den er et eksemple på en. Vi kan godt faktisk bruge ISA’erne 340 

os. Det kan vi godt finde på. Det kan være, hvis vi, altså, og i virkeligheden skal jeg lige 

sige, jeg har på et eller andet tidspunkt lavet en simple analyse af at faktisk er der dæk-

ning i mellem, du kan tage ISA’erne og IIA standarderne, de hænger sammen. Og det 

gør de simpelthen fordi IIA standarderne det jo amerikanske standarder oprindeligt 

ikk.  Og der er det simpelthen sådan at når du udvikler en standard, så der jo flere 345 

organisationer inden under, og det ikke kun IIA, det også de amerikanske aut. Reviso-

rers organisation som er med. Og derfor er der over årende opstået en koordinering af 

de her standarderne. Så hvis du f.eks. skal se noget omkring hvordan skal et arbejds-

papir være ikk. Så vil jeg sige du kan se det i vores standard, og du kan se det i ISA-

standarden og det passer sammen.  Vores standard er måske en lille smule mere, hvad 350 

kan man sige, overordnet og ikke så detajljeret. Men det er fordi at vores standarder 

normalt kan man sige normalt har supplerende.. kan man sige (AR: guidence) ja 

guidence på ikk. Så det passer sammen, der vil ikke være forskel på et arbejdspapir, det 

skal bare laves som det skal laves, og det lige meget hvordan du vender og drejer det. 

Og vi skal selvfølgelig også lave, kan man sige, teste og have en plan for test og sam-355 

pling, og alt sådan noget ikke. Så det hænger meget godt sammen. Om det gør det, du 

ved, i alle øhh interne revisionsafdelinger er, det ved jeg ikke.  Men, det gør det jo i 

hvert fald her, fordi at der stå det i, altså, når vi udbyder den eksterne revisions opgave 

her. Så det simpelthen en bunden ting at det skal bero på vores arbejde. Så, ja, om de 

kan li det eller ej, så er det bare sådan ikk. Og det vil de altid godt kunne lide, for 360 

selvfølgelig er det klart for fee og alt muligt er det jo en fordel.  

AR: Tak skal du havde AM. 

AM: Det var så lidt.  
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Interview MR 

Foretaget d. 13/6-2016 kl 8.30-9 

Respondent: Michael Ravbjerg Lundgaard(MR) Interviewer: Ask Ransdal Hansen(AR) 

 

AR: Det første jeg vil spørger om det er, om du kan fortælle lidt om hvad for nogle 5 

standarder i anvender i jeres interne revisionsafdelinger ? 

MR: Ja, øhm, jeg vil svare sådan som udgangspunkt, har vi hidtil taget udgangspunkt i 

FSR almindelige standarder, de almindelige gældende ISA’er. Det fordi at vi indtil for 

nyligt stort set kun har foretaget finansielrevision. Så det har helle tiden været det som 

der er kvalitetskriteriet, for det var også det såvel den eksterne revision, både den valgte 10 

eksterne revision og rigsrevisionen de kom reviewet os op i mod. Det var om vi over-

holdte kvaliteter osv. Efter internationale revisionsstandarder. I takt med vi har vekslet 

over og arbejder mere med operationel revision og i dag jo stort set fuldstændig skal 

arbejde og udfører operationel revision. Så vi også begyndt og bruge mere og mere 

referencerammen over mod IIA’s standarder. Det har vi kunne gøre i takt med at flere 15 

i min afdeling som er blevet certificeret med en CIA’er, så de har ligesom været dem 

der har trukket det med op og løftet vidensniveauet op, så vi kan bruge de her som 

referenceramme. Jeg vil sige det er stadigvæk øhm, det nok stadigvæk, de internationale 

revisionsstandarder som er dem FSR har tilknyttet sig, som er dem vi ligger overligge-

ren på. 20 

AR: De medarbejdere der er blevet certificeret, hvilken bagrunde har de? 

MR: Det har lidt forskelige bagrunde, nogle af dem er cand.merc.aud’er og så der en 

der er cand.merc.int’er. Så det har været lidt en forskel. 

AR: Hvordan har processen været med at man har bestemt at de skal certificeres? Dig 

eller bestyrelsen? 25 

MR: Vi har ønsket at drive en proces, hvor vi blevet styrket ifht. at kunne udføre ope-

rationel revision og der har været et efterslæb kan du sige af ifht. efter uddannelse af 

revisorerne, i min afdeling, synes jeg da jeg kom. Nogle af dem kom til mig som for-

holdsvis friske cand.merc.aud’er. Men nogle af dem har også siddet her i 25 år. Og der 

så en mulighed for at hvis man gik i gang med certificeringerne, så fik vi ligesom fornyet 30 

deres vidensbase, og de fik stillet sig selv i en bedre position os. Det her drejet sig ikke 

kun om hvad de skulle gøre for DSB, det her drejet sig hvad de skulle gøre for sig selv. 

Altså sikre sig at den dag der måske skete noget i DSB, ifht. en beslutning om skulle 

ikke være så mange i revisionsafdelinger en eller lign. Så ville de jo ruste sig, og stille 

sig meget hvis de havde fået noget efteruddannelses der var relevant. Så det har egent-35 

ligt været årsagerne, altså, til at kunne overtale dem til det. Samtidigt kunne de også 
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godt se formålet, med at når vi skulle i gang med en operationel revision, så var et godt 

sted at søge viden om hvordan vi egentligt arbejder med operationel revision, det var 

hos IIA 

AR: Hvad med risikostyring, hjælper i også til med det? 40 

MR: Nej vi hjælper ikke med risikostyring, men vi. Igen bliver det sådan lidt todelt, da 

vi foretog alm. Finansiel revision. Der tog vi en meget traditionel ekstern revisors, 

tilgang til hvordan man anlagde en væsentlighed og risikobetragtning når vi skulle re-

videre årsregnskabet. Fuldstændig karakteristisk ifht. til at vurderer posterne i årsregn-

skabet og hvor de væsentlige risici var i processerne der lidt frem til de tal vi havde i 45 

vores regnskab, hvad der så var væsentligt og risikofuldt der. Samtidigt med at besty-

relsen besluttede vi skulle flytte over til operationel revision, så blev der også iværksat 

en række andre tiltag i DSB på det tidspunkt. Herunder en væsentlig fokus på risiko-

styring. Vi fik i DBS nedsat en risikostyringsenhed op under risk and finance. Som fik 

identificeret de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici i DSB. Så ikke nå-50 

ede med at tage udgangspunkt i årsregnskabet, men at tage udgangspunkt i de strate-

giske mål for DSB. Det har været en rigtig stor hjælpe ifht. at dreje, altså ifht. hvad vi 

skulle anvende i den operationelle revision. Fordi der må jeg sige, der har vi ligesom 

cuttet forbindelsen til årsregnskabet og skal ned og kigge på processerne i stedet for, 

og der har vi med stor hjælp kunne kigge i de her risikostyringsværktøjer og sige hvor 55 

er de største strategiske risici for virksomheden.  

AR: Er der så nogle modeller i referer til i den problemstilling? 

MR: Øhm, nej der bruger vi vores egen koncept, vores egen risikostyrings koncept 

som vi referer til. 

AR: Er det dig der har lavet det eller den finansielle afdeling? 60 

MR: Det er den finansielle afdeling som med noget konsulent hjælp, det forholdsvis 

traditionelt udvirkelet risikostyringskoncept  

AR: Det lugter lidt af COSO f.eks? 

MR: Naej, COSO er måske mere vores tilgang til hvordan vi angriber det. Men sådan 

helt alm. Risikostyring hvor du få identificeret strategiske, forretningsmæssige risici 65 

inden for forskelige områder, og du får vurderet konsekvens af de her og impact også 

score du det i et heatmap 

AR: Impact/likelyhood  

MR: Ja præcist 

AR: Hvad er i så inden og kigge på der?  70 

MR: Jamen, dels inden og kigge på selve risikoværktøjet som sådan. For at se hvordan 

det egentligt bliver anvendt og hvor validt er det, f.eks. den karaktergivning man skal 

give til hvor væsentlig man tror risikoen er, men også de her handlingstiltag som man 
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siger man har etableret, enten har etableret til at imødegå risiciene eller vil iværksætte 

den dag risikoen, hvad er det det hedder, realiseres. Æhm, men derud over det er jo 75 

bare gennemgangen, revision, af selve risikostyringsværktøjet. Men derudover så over-

våger vi løbende hvordan udviklingen er i værktøjet og prøver at trække en parallel 

over til vores revision. Så i hver revision vi starter op så har vi snablen nede i risikosty-

ringen, også sige, er det her nogle risici som os at ledelsen har forholdt sig til. Det er 

det oftest jo, fordi vi også prøver at tage udgangspunkt i de væsentlige processer osv. 80 

Der hvor de væsentligste risici er når vi planlægger revisionerne. Men det sker jo også 

at vi kommer ud i nogle andre områder, hvor vi så til vores store overraskelse konsta-

terer det er der ikke et risikokort på. Altså der har ledelsen ikke identificeret det som 

en væsentlig risiko. Der kan vi så begynder at diskuterer hvor væsentlig er risikoen, og 

nogle gange kan det jo lede til en anbefaling at vi mener at man bør, etablere risikokort 85 

på den pågældende risiko. Risikokortet er der hvor ledelsen for identificeret hvad risi-

koen gå ud på og hvilket impact den kan havde og hvad vi kan gøre for at imødegå 

den og, og, øhm, risikoen kan vurderes til at være – altså scoreningen af den. Og hvem 

der i øvrigt ejer denne risiko og skal håndterer den. Øhm. Sådan et risikokort kan vi 

komme til at anbefale at vi synes at der er relevant at havde på den pågældende risiko 90 

ikk.   

AR: Hvornår var processen hvor i begyndte at skifte fra finansiel revision til operatio-

nel revision? 

MR: Den startet op for to år siden, også har den været 100% fra i år. Men jeg påtegnet 

for sidste gang årsregnskabet for DSB for 2015, det gjorde jeg så her i slutningen af 95 

februar. Så herefter skal jeg ikke påtegne årsregnskabet mere.  

AR: Hvem har været med til at bestemme den fokus der ændret? Det bestyrelsen eller 

hvad? 

MR: Det bestyrelsen  

AR: Nu du så har skulle implementerer det, hvordan har du.. har du kigget på andre 100 

eller? 

MR: Ja, i starten, der var vi måske en lille smule rådvilde(griner), ifht. vi fik at vide at i 

skal lave operationel revision. Også sagde jeg jameen det gør vi jo også  i forvejen, altså 

hvis vi nu trykker os lidt på maven, så meget af den revision vi udfører, den udfører vi 

jo i sådan en gravedybde, så det jo meget dybere end en ekstern revisor ville gå. Og det 105 

kan man vel også kalde operationel revision. Altså man ikke bare kører på de øverste 

risici men graver dybt i forretningsgangene. Øhm men det blev vi lidt klogere på efter-

hånden, det var måske ikke helt det der lå i operationel revision. Det tror jeg nu også 

godt at man kan sige at det er. Øhm. Men det er ikke helt det. Også så prøvet vi at 

”boge” den lidt, forskelige steder og finde ud af hvad gør andre. Og især havde jeg en 110 
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rigtig god forbindelse til Niel, ham der er revisionschef i posten, som kom ud og for-

talte lidt om sådan her gør vi i posten, han sidder i dag i Coda. Øhm. Det gav faktisk 

en inspiration til hvordan vi kunne få brudt koden og få startet op på vores eget kon-

cept i stedet. Også besluttet vi os sådan set for at vi ville etablere vores eget koncept 

for hvordan vi egentligt udfører operationel revision. Men selvfølgelig med udgangs-115 

punkt i traditionelle standarder, herunder COSO og IIA standard for hvad er operati-

onel revision og hvad er det, det gå ud på. Vi har vores, 5 overordnet kriterier som vi 

altid måler op i mod, som også er internationale. Men måden som vi greb det an på, 

og måden som vi skriver vores rapporter på, den udvirkelet vi selv.  

AR: Har der været sådan lidt fri leg til at finde formen, fordi nu skulle der ske noget 120 

nyt, eller har du følt nogle specifikke bokse i skulle ende i? 

MR: Nej, jeg vil sige der var i høj grad valgmuligheder, men der var også en meget 

brændende platform at stå på. Det her skulle gå forholdsvis hurtigt. Men, men, men, 

vi prøvet at spørger revisionsudvalget. Hvad er det i mener, altså med operationel re-

vision, hvis ikke det er hvad vi har gået og lavet før. Hvad er det så? Og den dialog vi 125 

havde med vores revisionsudvalgsformand, den var.  Jaaa men.. Vi har begge to en 

baggrund i PwC, så vi kunne snakke lidt ud fra, PwC havde på et tidspunkt et koncept 

kaldet forretningsbaseret revision. Og det var egentligt at man prøvet at flytte fokus 

ud mod, hvad er det der er kunden, forretningens, målsætninger. Også reviderer over 

i mod hvad det er der risiciene for de her ikke lykkes, og han sagde prøv en gang at 130 

tænke lidt den vej. Og det var egentlig der hvor vi lige pludselig så en stor hjælp vi fik 

det her risikostyringsværktøj, fordi det tog jo også udgangspunkt i målsætninger for 

virksomheden, strategiske målsætninger, de forretningsmæssige mål og der kunne vi se 

et link lige pludselig til hvordan vi kunne benytte os af.  

AR: Hvad tror du var med til at presse den her udvikling, Samfundstendenser, com-135 

pliance? 

MR: Ja, jeg tror man. Jeg tror der er to ting i det. Dels er vores formand jo Peter 

Schütze og han har fortid i Nordea og Nordea har jo i mange år øhm, officielt, deres 

interne revision har udført operationel revision, har de kaldt det, så det var også det 

som Peter Schütze kom med i ballasten og sagde at det også det som en intern revision 140 

i DSB skal gøre. Det var han jo så ikke alene om at beslutte da der også var et revisi-

onsudvalg. Revisionsudvalget kunne også godt se, hvad det var der skete, rundt om-

kring i verden og flere og flere interne revisioner blev enten lukket eller bedt om at 

transformerer sig til at fokusere på operationel revision fremfor finansiel revision. 

Fordi finansiel revision, bliver mere og mere en hylde vare fra den eksterne revisor, de 145 

kunne gøre det forholdsvis billigt, også tror jeg også at revisionsudvalget havde den 

oplevelse at efterhånden som regnskabsstandarder osv. Udviklet sig, så var der flere og 
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flere specifikke risiko områder ifht. regnskabsaflæggelsen og aflæggelsen af en årsrap-

port. Hvor man alligevel var nødsaget til at konfererer med den eksterne revision, også 

synes de, at så gav det sgu mere mening at den interne revision tog sig af andre ting 150 

end de her forhold. Så det var egentligt for at, eller, de solgt det ind på at: I bliver aldrig 

ligeså stærke som den eksterne revision, i hvad der forgå på det marked, altså. Nå i 

ligesom har trukket jer ud af ekstern revisions område, årsregnskab, ifrs osv og kunne 

havde det som reference ramme også, at man overholdte regnskab politiker osv, så 

kommer i for langt væk efterhånden. Men i har et rigtigt, rigtigt stort kendeskab til 155 

hvad der forgår inden i virksomheden. Og i kan gøre meget stører gavn af at være dem 

der kigger på processerne inden i virksomheden. Så det egentligt startskuddet og den 

historie vi blev sat i gang med, også siger de: så prøv nu, også kom med noget. Også 

prøvet vi sådan lidt der hen af og øh, i løbet af et år, så havde vi et koncept som vi 

prøvet at holde dem inde i loopet med, fortælle om, nu gå vi den her vej, nu gør vi 160 

sådan her, er det det i mener? Og hver gang sagde de bare: ja det er den rigtige vej, det 

er den rigtige vej(griner). Det var først sidste år, omkring sommeren, eller sådan noget 

lignende, hvor de sagde: nu er i der hvor i skal være, det er det vi gerne vil havde at i 

gør. Og øh de havde set nogle eksempler på vores revisioner, vores revisionsrapporter, 

og set, det er det vi har eftersøgt, det er det vi godt vil havde. Selvfølgelig også hjul af 165 

at den daglige ledelse herude var sådan set glade for det produkt de fik. Fordi lige 

pludselig havde intern også flyttet sig fra at være, det så som de traditionelt så på som 

en politi enhed, nogle man havde, skulle frygte lidt og havde respekt for. Men vi trans-

formeret også, om til at være mere en rådgiver for, både for ledelsen, men også for 

deres ledere og deres chefer osv. Langt ned i lagene. Prøve at indgå en meget mere 170 

positiv dialog med dem om, og vende dialogen om, sådan så det ikke var os der kom 

med observationerne, risiciene og anbefalingerne til at sige nu skal i gøre sådan og 

sådan. For det vi oplevet historisk var jo at, når vi i vores gamle revisionsrapporter, 

efter noget tid når man spurgte rundt omkring i afdelingerne, så kunne de ringe til os 

sige: vi skal lave den her kontrol, vi ved ikke hvorfor, men det er noget i har sagt til os 175 

engang. Det jo en misforståelse, altså, de har jo ikke taget ejerskab af den risiko og det 

prøvet vi at i talesæt ved så at, og, og øh, vi sat et uddannelses koncept op for afdelin-

gen, sådan et trusted advisor koncept. Hvor vi flyttet fokus helt over på kunden i stedet 

for, igen. For at skabe tillid mellem os og kunden. Og.. Det har også været med til at 

bryde vandende og at gøre det til en meget stører succes, at vi lige pludseligt har fået 180 

fat i kunden og de har set en meget større værdi i det vi laver. Og noget af det, der er 

et af knudepunkterne, hvor vi nok ser meget forskelige på det i branchen i det enkelte 

revisioner og revisionschefer, det er at i vores, vores tilgang til det her, når vi har en 

observation og vi har en risiko, så gå vi ud til kunden også gå vi i dialog med dem og 
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siger hvordan løser vi det her bedst muligt. Det er ikke os der selvfølgelige er løsningen, 185 

det må det jo ikke være, men vi har tænkt over en løsning inden vi gå ud til dem, vi har 

bare ikke fortalt dem om hvordan vi helst vil se det skal være også faciliteter vi en 

diskussion om hvordan passer, øhm, hvad er den bedste løsning som de selv ser, for 

de har jo meget stører forretningsviden end vi har.  

AR: Nå du siger branchen, er det så andre selvstændige offentlige virksomheder? 190 

MR: Nej, jeg tænker på interne revisioner rundt omkring. Fordi jeg ved os f.eks. i Nor-

dea når jeg har været på kursus med nogle af de enkelte interne revisorer, dem der 

sidder med chef ansvar på enkelte områder, så har vi ofte nogle diskussioner om hvor 

langt vi kan gå som revisorer og der en skillelinje fra, noget som jeg hører man gør, 

f.eks. i Nordea, hvor man siger man gå ud og reviderer, så konstaterer man at her er 195 

der en observation med den og den risiko, og så siger man til kunden: der er et problem 

her, fix det. Sådan stort set. Altså uden at komme med en anbefaling, fordi at man er 

bange for at man bliver en del af løsningen også man ikke uafhængig mere. Vi gå altså 

den anden vej rundt, vi vil gerne faciliteter at kunden få lavet den rigtige løsning, gå i 

dialog med dem, så de forstår hvad problemet med dem. Også sammen, inden vi af-200 

slutter vores revisionsrapport, så skriver kundens løsningstiltag ind og dvs. vi har lige 

pludseligt fået kunden med, med et ejerskab at de kan godt selv se en ide i det her. Øh, 

så de, de, vi få dem med på vognen og det er en meget støre succes med hvor hurtigt 

vi få lukket de her observationer efterfølgende. For det ikke kun noget revisorerne har 

sagt de skal gøre, de kan selv se en ide, det hjælper mig, whats in it for me, altså, nåå 205 

jeg kan få gjort det og det ved det, ved egentligt at få tilbragt det her løsningstiltag i 

værk. Det har været meget afgørende. 

AR: Er det her sådan en praktisk løsning på hvordan vi løser værdi helt nede i organi-

sationen.  

MR: Det er det 210 

AR: Hvordan hænger det sammen med det bestyrelsen siger du skal gøre? 

MR: Jamen det hænger fint sammen 

AR: Men er de klar over, over det er det der løsningen.  

MR: Ja det de klar over. Jeg har præsenteret konceptet for dem, også hvordan vi kom-

mer frem til det. Øhm, det er de godt tilfredse med. Fordi de har også behov for at 215 

intern revision er nogle man vil samarbejde med i, øh, organisationen, og nogle man 

har lyst til at ringe til, hvis det er du siger: det er sgu noget der er lidt uldet her over i 

hjørnet, eller der er noget vi har lidt svært ved, kunne vi ikke få nogle til at kigge på 

det. Så i stedet for at bruge nogle konsulenter eller lignende eller bare skjule det, øh, så 

vi nu, jeg vil ikke sige vi 100% i mål, men vi i hvert fald begyndt at få opbygget en tillid 220 

som gør at det er os de ringer til og vi få flere opgaver på den måde.  
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AR: Øhhh.. I den proces med bestyrelsen, har så som intern revisionsafdeling haft 

rigtigt mange mål i skulle opfylde eller har det været klart defineret mål 

MR: Nej det var ikke klart defineret i starten. Det blev det først da vi selv ligesom fandt 

hoved og hale i hvad skal intern revision være eller hvad skal, undskyld, operationel 225 

være i det DSB interne revision. Da vi fik det koncept på plads, der begyndte det lige-

som og stå klart for os og vi kunne kommunikere klart over til bestyrelsen og sige, det 

er det her vi vil, og det er det her i kan forvente at få ud af det når vi gå i gang med 

nogle revisioner.  

AR: Hænger det sammen med at, at der måske lidt mere for intern revision generelt 230 

ikke er så klart et mål for intern revisions rolle i virksomheder.  

MR: Ja det tror. Jeg tror der er meget stor, der er meget tradition og historik i hvad 

intern revision egentligt gå og laver. Jeg tror nu mange steder at der har, det vi har 

lavet, har haft måske haft sit udgangspunkt i netop finansiel revision også har man 

skulle udvikle noget derfra. Jeg tror ikke der sidder så mange bestyrelser rundet om-235 

kring, ved mindre de, der sidder nogle rigtigt hardcore revisorer i dem, som måske godt 

er klar over hvad forskelen på det ene og andet er. Men ellers tror jeg ikke helt man 

gør sig klar hvad man egentligt vil havde ud af sin interne revision. 

AR: Hvorfor tror du det er sådan i Danmark? 

MR: Jamen måske er vi for dårlige til at sælge vores vare, vores produkt. Det tror jeg 240 

man har kunne se der hvor man har lukket interne revisioner. Altså, SAS flytter 

man/lukker man ned i DK og flytter til Stockholm i reduceret form. Jeg ved at Lund-

beck den lukkede man helt ned, det var en lille enhed på tre mand, eller sådan noget 

lignende. Der har været andre eksempler hvor man har lukket den interne revision, det 

er jo fordi man ikke kan se værdien lige pludselig.  245 

AR: Hvad med sådan noget som uddannelse, hvor rekrutterer du primært dine medar-

bejdere fra - cand. Merc.aud eller? 

MR: Ja det har hidtil været den traditionelle vej, men det bliver det ikke fremadrettet. 

Fordi vi netop nu favner meget bredere, så i dag er det jo ikke betingelse og dermed 

høj regnskabsforståelse. Det kan være ligeså vigtigt at du har noget proces viden, så 250 

din baggrund kunne godt være en eller form for økonom eller ingeniør eller et eller 

andet, hvis vi ude i et eller område hvor vi siger det vigtigt vi har den her type af 

kompetencer. Jeg tror i vores afdeling er vi måske lige lovligt små til at vi kunne arbejde 

reelt med ingeniører som sådan. 

AR: Hvor mange er i? 255 

MR: Vi sidder 8 mand. Men det har været en stor hjælp og en øjenåbner for mig os, 

med den seneste, eller en af de seneste jeg fik rekrutteret ind som har hjulpet med hele 

processen her med at få tranformeret os om til det operationelle, at han kom med en 
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anden baggrund end vores traditionelle cand.merc.aud’er, altså, han kom med den her 

cand.merc.int. Så han har jo, han er ikke særligt bekendt med regnskabet, men han ved 260 

en masse om processer osv. Og har rigtigt god forståelse og har i dag taget en CIA og 

en, tror den hedder, CRA, sådan en risk, certificeret i risk. Så der er jo masser mulig-

heder, så længe man har lyst og interesse for et felt. 

AR: Du kommer fra den eksterne revision? 

MR: Jeg kommer med en helt traditionel baggrund, jeg er stat.aut. revisor. Og har ar-265 

bejdet mange år i PwC, som ekstern revisor. Så kom jeg over i sam. Pension som ekste.. 

eller som revisionschef også skiftet jeg efter 3.5 år over til DSB, hvor jeg har siddet nu 

i 7 år.  

AR: Så du kender både IIA og FSR, hvad føler du dig mest tilknyttet til nu? 

MR: Det bliver, naturligt efterhånden IIA der tager over her. Fordi FSR område, der 270 

hvor de, deres hovedleverance, det jo lige præcist det jeg længere skal beskæftige mig 

med. Deres hovedleverance tager udgangspunkt i et årsregnskab og skat osv. Og det 

skal jeg ikke beskæftige mig med længere.  

AR: Hvordan bruger du så IIA? 

MR: Jamen der bruger vi, både til kurser også har jeg netværket indenfor IIA, vi har 275 

nogle, vi har, jeg sidder i en industrigruppe, hvor revisionschefer fra forskelige ikke 

finansielle virksomheder, der kun en industrigruppe, hvor der jo er rigtig mange (uhørt-

ligt første ord)-grupper indenfor: forsikring og bank. Men der kun en, nå det drejer sig 

om industrien og der sidder jeg med. Også sidder jeg også med i en lille gruppe der er 

for revisionschefer indenfor statens virksomheder, de mere offentlige.  280 

AR: Hvad, nu sidder du sammen med de andre kollegaer i industrien, hvad bliver dit 

indtryk af den ikke finansiele interne revisions branche i DK – er den samlet, eller gør 

i mange forskelige ting.  

MR: Jeg tror, vi gør nok hver i sær nogle forskelige ting, men alle sammen med nok 

nogenlunde sammen mål, eller sigte. Fordi alle vores, alle dem der vores opdragsgivere, 285 

bestyrelser osv. De ser jo analyser osv. Fra PwC og E&Y osv. Om hvordan få man 

værdi ud af sin interne revision og alt muligt. Og det er jo det vi alle sammen på hver 

vores måde, prøver at efterleve. Øhm. Og det der, det der kommer bag på hvad jeg 

selv har erfaret og hvad erfarer nå jeg taler med revision, som er nyudnævnte revisi-

onschefer når de kommer fra den eksterne revisionsverden, det er hvor meget man 290 

selv gøre, hvordan man hele tiden skal starte op bar bund hver gang man vil udvikle 

noget, man kan ikke, det svært at hjælpe hinanden og der findes ikke i IIA sådan nogle 

standarder, som man er vandt til når man kommer fra en af de store revisionshuse, så 

få man pakker ned hvor man siger: her er et revisionssoftware, det er fyldt med risiko-

matricer og alt muligt andet og du skal bare havde nogle revisionsprogrammer du kan 295 
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arbejde ud fra osv. – det findes ikke for de interne revisioner, det findes simpelthen. 

Så alle sidder og river sig i håret og siger hvad fanden, hvordan går vi? Også må man 

starte for sig selv. 

AR: Er det noget der mangler, at der er nogle mere konkrete, praktiske værktøjer. 

MR: Tjaa. Jeg tror bare det er rigtigt svært, det jo ikke det sammen. Det at udfører 300 

operationel revision er jo ikke noget, det ikke sådan en standard vare. Det ikke det 

sammen man skal gøre som at reviderer et årsregnskab. Så, og du kan heller ikke gen-

tage processen på sammen måde. Når vi har revideret et område, lige nu er vi i gang 

med at reviderer flere områder, et af dem er besparelser, besluttet besparelser fra ud-

budsopgaver og fra indhentelse af tilbud, altså indkøb, hvordan de tydeliggjort og kom-305 

mer ned i vores budgetter, så det kommer ind i styringen af virksomheden. Det kom-

mer vi jo ikke til at se på igen, altså i en del år. Så man kan ikke ligesom ekstern revision 

sige, nå men det var så årsregnskab 1, også næste år tage så laver vi det en gang til, og 

det er stadigvæk de sammen væsentlige forhold der er i virksomheden, det stadigvæk 

netto omsætningen der vigtig, debitorerne og varelagerne osv. På den måde er den 310 

eksterne revision meget mere statisk og det er lettere at bygge et koncept og nogle 

modeller op, som du kan arbejde ud fra, det er det ikke i den operationelle revision 

AR: Så den bliver nød til at være konceptuel eller hvad man kan sige, altså, den bliver 

nød til at sætte nogle meget vide rammer, cirka her.  

MR: Præcist også kan man hjælpe hinanden her, nå man har du prøvet at reviderer 315 

sådan et område. Det kan være der er noget contract manegment… 

AR: Når du siger hjælpe hinanden, er det så fra andre kollegaer eller? 

MR: Ja så kan jeg jo tage kontakt til nogle af de andre der sidder i netværket. Det kunne 

være Novo eller posten, eller hvad ved jeg. Æhm. Eller ISS kunne det jo også være. 

Har i prøvet at reviderer sådanne et område her? – kan vi få lidt indput til hvordan i 320 

gjorde også kan man på den måde måske blive lidt inspireret. 

AR: Så du har egentligt et ret stærkt samarbejde med dine kollegaer i branchen, eller 

hvad? 

MR: Det ikke formaliseret. Men, det er sådan ud fra, det er baseret på tillid og netværk. 

Hvor man ringer til hinanden og dem man måske synes man har bedst kemi med eller 325 

lignende ikk. Eller lige har været til et netværksmøde, hvor man siger: hov jeg kan da 

huske at Kristian over fra Grundfoss, øh eller hvad hedder det, danfoss han talte om 

at de havde lavet det og det, skulle jeg ikke lige tage at ringe til ham eller skrive en mail 

til ham, og sige kunne han hjælpe måske med hvordan de gjorde det der. Så det er på 

den måde det virker på.  330 
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AR: Tak skal du havde, jeg synes vi har rigtigt bredt omkring på mange områder. Har 

du lidt du vil afsluttende sige ifht. intern revision og standarder og risikostyring i Dan-

mark? 

MR: Mmmm….  Jeg tror vi har været godt omkring, du har, du har fået sporet mig ind 

på nogle af hvor er problemstillingerne for de interne revisorer. Øhm. For at både få, 335 

altså det vi arbejder med i hverdagen som giver os udfordringer, udfordringer op i mod 

en bestyrelse, for at få solgt vores budskaber ind til en bestyrelse. Også de her forskel-

ligheder i hvordan vi som revisionschefer ser forskeligt, især revisors uafhængighed, 

hvor langt må man gå også stadigvæk være uafhængig. Jeg kan måske tilføje en enkelt 

ting der. Da vi skulle transformere os om, der konstateret jeg samtidigt at hvis vi tog 340 

tilbage til historikkens udgangspunkt, så så vi på hvorfor er det, eller hvad ved besty-

relsen egentligt om hvad vi gå og laver, udover de ser en revisionsprotokol som vi 

skriver. Også tænkte jeg, fordi de sagde til mig: Jamen nu vil vi vurderer os kvaliteten 

af det i laver osv. Hvordan vil de vide det dér. Bestyrelse sidder forholdsvis langt væk 

fra at se hvad vi ellers gå og laver. På det tidspunkt så lavet vi, udover revisions af 345 

årsregnskabet, løbende revisioner som godt kunne føre til revisionsrapporter, der lavet 

vi mellem 10-20 revisionsrapporter om året på nogle givne områder, men det var jo 

ikke revisionsrapporter der kom til bestyrelsens kendskab. Det var revision der kom til 

en chefs kendskab også til økonomidirektøren. Så da revisionsudvalget besluttet til at, 

jamen, vi vil prøve at undersøge, altså værdien af det i bringer her. Så tænkte jeg: hvor 350 

vil de få den viden fra? Fordi nå jeg sidder i lokalet så høre de mig tale, og de ser mit 

produkt og det min revisionsprotokol, så den eneste mulighed de har, det er at sige når 

jeg er gået ud af lokalet, så spørger de direktør kredsen og direktør nogensinde støt på 

intern revision? Ikke udover økonomidirektøren, fordi han var den eneste jeg havde 

formel samtale med. Fordi alle dem vi kommunikeret med, med vores revisionsrap-355 

porter, det var nogle lag under direktørerne, så derfor tog jeg den beslutning at sige, 

fremadrettet, nå vi skal planlægge nye revisioner og når vi skal afrapportere på den 

pågældende revision så skal vi altid havde fat i direktørende. Det var de selvfølgeligt 

lidt irriteret over i starten, fordi de jo travle mennesker og det tager masser tid, så vi 

besluttet os for det skulle være ultra kort, en halv times møde. Men det vigtigt vi kom-360 

mer på lystavlen hos direktion også gjorde vi det fra starten, nu starter vi op i efteråret 

og tager en runde hos alle direktørerne, det er jo de anmeldte direktører, det en 4-8 vi 

skal snakke med, også sagde vi: hvis vi skal besøge eller udfører operationel revision, 

og forklaret lidt hvad det gik ud på, er der nogle steder du kunne tænkte dig at vi kom 

og kiggede hos dig. Er der nogle steder vi kunne, havde brug for os. Er der nogle steder 365 

du tænker kunne godt trænge til et service tjek eller lignende. Nogen af dem havde lidt 

svært i starten med at finde ud af hvad kan jeg egentligt bruge jer til osv. Så måtte vi jo 
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forklarer: det kunne jo være det og det vi kiggede på, eller et andet sted har vi gjort 

sådan og sådan. Øhm. Det betød at i dag få vi sådan ønskeliste når vi tager ud, og vi 

få direktørende til ligesom at ønske at kigger der og der, for det kunne vi der kunne 370 

være en gavn i. Øhm og det har jo fået os på lystavlen hos dem, og de få os også 

afrapporteringen når vi færdige med revisionsrapport, så holder vi et kort præsentati-

onsmøde, på en halv time, hvor vi tager essensens ud af det her og giver sådan et 

executive summery for den pågældende direktør og de afdelingschefer som har været 

stærkt involveret i det her. Det har ligesom været konceptet til at få os ind på lystavlen 375 

hos de her direktører. Det har så os betydet og øh den har dialog har jeg senest haft 

med revisionsudvalget, hvor revisionsudvalget siger: Jamen Micheal nu skal du passe 

på du ikke bliver for lidt kritisk overfor DSB’s ledelse. Vi har fuld forståelse for du har 

været nødsaget til at gøre det her, for ligesom at få vendt skuden, du skulle flytte dig 

fra et sted til et andet, men du skal huske at være kritisk, objektiv og uafhængig. Øh og 380 

det er selvfølgelig rigtigt, så det gør vi også fordi vi i høj grad også selv med til at 

beslutte og sige, vi tror altså at udover det som Anders Egehus siger lige til os at han 

godt vil havde vi kigger på, så tror vi også der et andet område, som han ikke lige selv 

nævner, som har trængt og har brug for at vi få kiggede på det eller lignende. Det gå vi 

i dialog selvfølgelig med ham om og siger, vi tror altså vi skal gøre sådan og sådan også 385 

kan han jo sige det synes han ikke er relevant, også kan vi overveje det, men hvis vi 

stadig mener det så gå vi os i dialog med revisionsudvalget, og siger: vi tror sådan og 

sådan. Og de eksterne revisorer har måske også været med til at hjælpe og sige herover 

er der noget som vi har observeret i vores revision. Så på den måde, så prøver vi at 

holde os uafhængige og os objektive ifht. det vi skal se. Men man har brug for at være 390 

i meget bedre dialog med en ledelse, hvis du vil vise hvordan du også skaber værdi for 

den pågældende ledelse.  

AR: Hvordan er i helt formelt organiseret i organisationen? 

MR: Vi referer op til bestyrelsen, gennem revisionsudvalget også har jeg en stiplet linje 

over til vores økonomidirektør, i og med, du kan sige, daglige ting osv. Prøver jeg at 395 

orienterer ham om og konferer med ham om. 

AR: Tak skal du havde.  
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Interview PS 

Foretaget d. 14/6-2016 kl 10-10.30 

Respondent: Priya Saldanha Leth-Jorgensen(PS) og interviewer: Ask R. Hansen(AR)  

 

AR: Would you like to tell me a little bit about who you are and where you work, and 5 

what you do? 

PS: Im Priya Jorgensen and i'm head of internal audit and finance processes for Mærsk 

Drilling, and i have been with the group for 15 years. Out which 12 was in Mærsk Line 

and the last 3 years have been here at Mærsk Drilling. I was also head of internal audit 

in Mærsk Line, uhm, where we actually, we carried out an internal audit function but 10 

where called business control. Internal audit in most of the function in the group is 

anchored within finance, which is a bit strange i would imagine, but uh, so we don’t 

have complete independence, uhm, but we expect to be objective. So typically you will 

have internal audit reporting directly to the CEO or to the board, but we report into 

the CFO.  15 

AR: Okay, how many are you in the internal?  

PS: In Mærsk Drilling? (AR: Yeah) I have two team members, one who focuses pri-

marily on risk-based audit - and we follow the COSO framework, i think i'm jumping 

(AR: that's fine) and the other one focuses on risk and control compliance, which is 

the compliance framework that group manages, that's called IRCC, and that is you 20 

know, like EuroSox 

AR: EuroSox, okay. Do you refer to any standards in you work?       

PS: We refer to the COSO frameworks, for risks and that IFRS guidelines for account-

ing perspective  

AR: Who chose that the setup was this way? 25 

PS: Which way?  

AR: I mean that your under finance and reporting to the CFO, using these frameworks. 

PS: Its legacy. 

AR: Its legacy, okay 

PS: No the uses of COSO is something i decided. We established COSO in Mærsk 30 

Line, when i was in internal audit Mærsk Line, and then i used the same when i moved 

here. But the fact that it's anchored with finance, that's just legacy. That has always 

been the case, with the exception of the group internal audit framework which report 

to the audit committee. 

AR: Yeah, in choosing the COSO framework, why did you do that? 35 
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PS: We weren’t using any standards at that point in time, when i took over the internal 

audit team in Mærsk Line, we, its was just, actually, the scope of that team was financial 

only, and i wanted to expand the scope. And then i went to, i join’d the Danish… i’m 

sorry..  (AR: IIA?)  

IIA, yes. And then i did some research and did a course on COSO and then i imple-40 

mented it. Seem like the most comprehensible one to me, at that point in time. And i 

thought we needed some kind of framework to make the deparment far more profes-

sional than it was in that point of time. So, that how, it was not scientific, so we did 

not look at lots of different frameworks.  

AR: Did you maybe look at other companies, in deciding? 45 

PS: I had a chat with a couple of others, who were not using any frameworks either 

and then i heard about COSO from one of them, and that’s how we ended up with 

COSO. 

AR: Do you do any operational audit or it is only financial? 

 PS: No, the scope of internal audit in Mærsk Drilling here, is all onshore processes 50 

you know, Mærsk Drilling, drilling actually is operational offshore, so we are involved 

with offshore drilling, so those processes are not within our scope. Everything that is 

done onshore is within our scope, including all onshore operations, so procurement, 

to payment and from sales contract to actual receipt of money, so we look at it that 

way, i can share our charter with you(AR: Okay). So we have a charter which have 55 

been signed by the CEO and the CFO. And that covers what our scope is.  

AR: Do you revised the charter every year or how is the process of making the charter? 

PS: No, we made the charter for Mærske when i took over in 2013, so i developed the 

charter in early, well i developed the charter in 2013 but we got it signed in 2014. And 

that one is still operational, i expect to get, to relocate it or get it signed every 3 years, 60 

just to keep it fresh.  

AR: Uhm. If you looked at internal audit in Denmark, would you say that its well 

defined or its scattered?  

PR: It is very fragmented i think, different companies have a very different idea of 

what internal audit, i think, whenever i speak to internal auditors from other compa-65 

nies, i have not found two different internal auditors work the same way or who have 

the same scope or use the same framework, in the same way. So i don’t think it’s very 

well defined, i don’t think the discipline is very mature actually. External audit is, but i 

think internal audit is very much left to the experience, the interest and the qualifica-

tions of the person running the department. 70 

AR: Yeah. Uh. What kind of education do you have?  

PR: I have a master in commerce, which is like cand.econ 
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AR: Cand.econ, okay. How about your emploies? The two working under you? 

PR: My employees?      

AR: Yeah employees, sorry.  75 

PR: Both of them are masters in finance, but they have audit experience. 

AR: OKay, so they are maybe recruited from external audit, or? 

PR: No both of them.. one of..  no actually both... One of them started in Mærsk Line 

as a trainee, and then came to the internal audit department as part, and develop expe-

rience from there, moved to group internal audit, Mærsk group internal audit and then 80 

i hired her from group internal audit. The second one worked in Italy as a controller, 

and then moved to group internal audit, and then i took them from group internal 

audit. So my preference is experience, rather that a degree. 

AR: Do you have many stakeholders in your work? 

PR: Yes. Internal stakeholders, and our only external, is external audit, which is PwC. 85 

Internal stakeholder we have all the department heads and then head of group pro-

curement, because we work very close with them, and head of group internal audit. 

These are our primary stakeholders. 

AR: Those that means you have many different goals in your job, many different stake-

holder, you have to satisfice, or is it very clear from the charter?  90 

PR: No, no. From the charter it is very clear what we do, whom we are answerable to. 

Uhm. We defined what it is we are going to audit in a particular year, uhm and then 

every year i run it by our CEO and the CFO and say this is what i have in scope for 

this year, but we always leave enough room to add things during the year. And this can 

be based on incidents that takes place or new departments that are setup or employees 95 

that moves around, so we fit those in during the year.  

AR: Okay, uhm. Is it.. How much does this takes of your time, the incidents that hap-

pens during a year? 

PS: It’s varies from year to year, last year, you may have read about the fraud that took 

place in Mærsk Drilling, that took up quite a bit of our time, this year there we haven’t 100 

had any, which is properly good or it just haven’t come to light yet. So this year we 

have not spend any time on fraud, specific fraud based incident specifically.  

AR: So you are also the CFO’s tool to, to be flexible and deal with situation rising? 

PS: Yes, fraud investigating are part of our scope. 

AR: Ehrm. Now you have been organising the department here, as far as i can under-105 

stand. Was it, is there like, were there a specific way you had to do it our where you 

left to you own devises to find the best setup? 

PR: I had autonomy to find the setup the way i wanted it. When i joined, we only had 

one internal auditor, and he was reporting to my predecessor. When i took over the 
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role i realized that we needed to split the audit function from the compliance function. 110 

So then i asked for additional headcount. And then we had one auditor and one gov-

ernance and compliance officer. So right now i have the auditor who takes care of all  

risk based audits, who takes care of all fraud investigations and ideally should also be 

involved in projects etc, to identify the risk aspect of it. The other one is fully involved 

or 100 % occupied with risk and control compliance, which involves our control, main-115 

taining our control catalogue, insuring that we have controls in place to mitigate the 

risk identified in the control catalogue, then carrying out validation testing, to ensure 

that controls actually takes place the way their intended, at the frequencies they are 

intended. So it is split clearly between the two, however the person who is the senior 

governance and compliance officers also involved in defining controls in our ERP 120 

system. Which we are rolling out at this point in time. 

AR: ERP… Enterprise risk? 

PR: Enterprise resource program, which is like you know SRP we are rolling out IFS. 

So we are in the process of rolling it out, so she is also involved with the process, 

identifying risk within the proces. Typically that should have been done by the internal 125 

auditor but he is very busy with audits and other stuff. But from a structural perspective 

one those audit, risk based audits, and one focus on compliance.  

AR: Yeah 

PR: They sit together and are part of the same team  

AR: Uhm, we talked a little bit about external also, their kinna two different profes-130 

sions, we have internal and external audit. Which of those do you feel, uhm most.. 

Mest tilknyttet(respondenten kan også dansk) 

PR: Internal audit. 

AR: Do you know FSR in Denmark? 

PR: No, what is that 135 

AR: Thats the union for external auditors… …. How strong is your collaboration with 

colleagues in the business?  

PR: Very strong. We also act a little bit, like consultants, you know, when in terms of 

new projects ect. we are involved to some extent, we dont defined the controls, be-

cause then there is a conflict, then we would be auditing the controls we have defined, 140 

but we as sparring partners with the business. Mostly based on invitation.  

AR: How about, if we talked more generally, the internal audit profession in Denmark. 

Do you talk with other companies internal audit functions? 

PR: Previously yes. Because i used to participate quit frequently in fora forums for 

internal audit. But i haven’t neither have my team in the last year and this year. So we 145 

have less often interaction. I think we are all part of these LinkedIn internal audit 
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groups, and this is where we have some interaction. But we..  Because of the cost 

cutting we are not part any such events.  

AR: How about IIA, are you active in that? 

PR: I’m a paying, subscribing member of IIA, so i receive their magasin etc.  150 

AR: But  you do not participate? 

PR: No like i said, we are in cost cutting mode, so we don’t, the company doesn't pay 

for any such event at this point in time. 

AR: I dont have that many questions more… How do you perceive the use of stand-

ards and risk management in internal audit in Denmark? 155 

PR: Like i said it is very fragmented.Some companies use it far more regality and know 

for example that IS use it very regality. But in Mærsk it is not as.. We refer to it, we 

base our investigations on that, but that is not what drives us, so we use a little bit of 

judgement as well. 

AR: Okay, what drives you then? 160 

PR: We use it for the most part, so you know, for example what is most obvious, 

segregation of duty conflicts for ERM, we use that. But in terms of… For example if 

we are looking at procurement we would look at very most based on the way our 

organisation is set up, rather than using the standards as a plug and play, so we would 

chose the one that makes more sense, then add the most value, we weren't necessarily 165 

apply all of them.  

AR: What is, is because you need something else than the IIA standards other stand-

ards have to offer, or? 

PR: No, that’s not true, we use them and will not violate them 

AR: No no, it is a very broad framework 170 

PR: It is very comprehensive yes  

AR: So there is particular ways the companies does thing, where it doesn't make sense 

using the framework  

PR: Exactly, so we do not follow it blindly, but when in doubt we refers to those, and 

then apply those  175 

AR: Those the external auditors PwC rely on some of you work?  

PR: We share all of our reports with them, and we do rely on some of our compliance 

reports, so their use those for their evaluation. But not all of them, so they do their 

own independent evaluation. For the most part. 

AR: So the goal, doing the external work, so you can save money(PR: No) It is just a 180 

added on bonus. 

PR: Exactly… For example, when we are defining the scope of for what external audit 

should be defined. So we would say, for example: We have visited Egypt this year, and 
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it was clean, so maybe you wanna take Egypt of you list. And their may agree, they 

may not agree, so we give them the information. But at the end of the day it is their 185 

decision because they have to maintain their independence.  

AR: Why do you think.. You are referring to the CFO and the CEO 

PR: I refer to the CFO, my reporting are to the CFO 

AR: But do you think it gives some problems with independence or how do you deal 

with that? 190 

PR: I do not think it give a problem, i have a very clear agreement with my CFO. So 

we give finding, we identify observations, even within finance. So that have never 

stopped us from identifying. Would it be better if we referred to the CEO? Yes differ-

ently, then that would make us far more independent, but like i said, this is the way it 

always have been   195 

AR: But what about the board of directors, referring to them instead?  

PR: Hmm yeah, that would be the perfect set up, differently. Then it would be com-

pletely independence. But you know i have two roles, i am also the head of finance 

business processes. So the BPO for finance. So i would have to have a dual reporting 

line. So practically it might cause a bit of a challenge. But from the point of view of 200 

independence, that would be the perfect setup, yes.  

AR: You have internal audit here in Mærsk Drilling, but then there were also an internal 

audit.. 

PR: Group internal audit 

AR: What is their role? 205 

PR: Group Internal audit is responsible of all the entities in the group, they are com-

pletely independent, they report directly to the audit committee and they also audit 

Mærsk Drilling, but with different scope every year. So they audit four of the key busi-

ness units on an annual basis and the others every two or three years. So they audit 

Mærsk Drilling, Mærsk Line, Mærsk Oil and APMT every year, but with different 210 

scopes. So this year they will be auditing us in the fourth quarter 2016 and they scope 

is IT. So they chose a different scope each year, last year they took revenue for exam-

ple. They provide independent assurance on the control environment for the business 

units for the audit committee. 

AR: Do you know what standards and risk management models they use?  215 

PR: No 

AR: Thank a lot, i have no further questions. 
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Interview DO, ISS A/S 

Foretaget d. 21/6-2016 kl 16-16,30 

Respondent: Dan Otzen, (DO) Interviewer: Ask Ransdal Hansen(AR) 

 

AR: Til at starte med vil jeg gerne høre lidt om hvem du er og hvad din position er? 5 

DO: Ja, jeg hedder Dan Otzen og jeg er revisionschef for ISS, og det vil sige min 

formelle titel det er head of group internal audit. Så jeg er chef for en intern revisions-

afdelinger  hvor vi har ti med arbejdere her i Kbh, også har vi en 20-25 lokale internal 

auditors uden omkring i vores dater selskaber som os, hvad skal man sige, dotted line 

afrapportere ind til os.   10 

AR: Hvad er bagrunden for de forskelige medarbejdere? 

DO: Det er lidt forskeligt, her i huset, rekrutterer vi typisk fra Big4 internationalt.  På 

nuværende tidspunkt i vores team er vi 2 danskere, der kommer en tredje, så har vi 2 

englænder, 1 fra Pakistan men med UK pas, 2 fra Grækenland, 1 fra Letland. 

AR: Hvad uddannelsesmæssigt? 15 

 DO: Aud. Typisk cand.merc.aud. eller tilsvarende, sådan noget CPI, CCP  

AR: Det også sådan erfaringsmæssigt dvs. det fra revisionsafdelingen eller? 

DO: Vi tager typisk folk ind, når du snakker dansk sammenhæng, de har færdiggjort 

deres AUD + 1-2år. Det er der vi prøver at hente dem ind, også er det typisk folk som 

finder ud af at de ikke har lyst til at løbe efter partnerskab i, i øh revisionsbranchen, 20 

men gerne vil over og forfølge en karrier i det private, hvor de så ser det her som sådan 

en indgang til så at kunne blive finance manager også senere hen CFO, og det er typisk 

det karrier forløb vi også prøver at muliggøre for dem.  

AR: Hvis vi så snakker standarder, hvad for nogle standarder baserer i så jeres revision 

på? 25 

DO: Altså vi har en lidt pragmatisk tilgang til det, vi siger vi tilstræber og efterleve 

IIA’s standarder, men øh giver at vi, de ressourcer vi har i industrivirksomhederne 

interne revision, er ikke den sammen som du ser i den finansielle sektor, så der nok, 

øhm, nogen ting hvor vi siger: hvis vi skal vælge, så er vi nok nød til at vælge noget fra 

engang i mellem. Det kunne eksempelvis være, at hvis jeg nu referere til den gang jeg 30 

var i Nordea, så når jeg lavet revision, så lavet jeg mine arbejdspapirer, min chef gen-

nemgik mine arbejdspapirer, og min chefs chef gennemgik at min chef havde gennem-

gået mine arbejdspapirer. Det sidste led, det springer vi typisk over. Det første led, det 

vil vi gøre, men det ikke sådan en, minitøs gennemgang af arbejdspapirende, det er 

typisk en gennemgang hvor vi kigger på: at arbejdspapirende er de uploade til vores 35 

fælles drev. Og hvis der er enkelte issues som er lidt kontroversielle eller besværlige, så 
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siger vi: hvad var grundlaget for du konkluderet det her? Også i øverligt tilstræber at 

det er nogle arbejdspapirer vi kan bruge til næste revision, der kommer sidenhen. Så 

det er, vi har simpelthen ikke tid til at gennemgå alt fra A-Z øhm vores stikprøve stør-

relse er heller ikke sådan en videnskabelig udregnet en, baseret på hvis der er så også 40 

mange tusind transaktioner, så skal vi havde så og så mange hundredet stikprøve ele-

menter. Der er det typisk en vurdering af hvad er det for en kontrol vi inde og teste 

også siger vi for den her kontrol giver det meget god mening at udtag 25 medarbejdere 

eller 10 kredit notes, så det er typisk noget i retning af et regnskabsår, 3 kvartaler eller 

mdr. 10-25 transaktioner og 10-25 medarbejdere fra de forskelige kontroller.  45 

AR: Er det primært finansiel eller operationel revision, eller begge dele? 

DO: Det er lidt af begge dele. Vores scope er ret bredt. Så vi, øhm. Vi dækker både 

finansiel compliance men også anti corruption compliance, health and safety, IT, kon-

trakt styring, medarbejder screening, supplier management. Nogle gange tager vi alle 

områderne I en revision, det skal jeg nok prøve at vise dig lidt senere og andre gange 50 

så laver vi det vi kalder en deep dive hvor vi gå ind og laver en risiko baseret revision 

på et udvalgt område. 

AR: Hvem har bestemt at setup’et er på denne måde? 

DO: Det har vi selv 

AR: I samarbejde med, bestyrelsen, eller hvordan køre det?  55 

DO:   Næ, jo altså det jo noget, hvor vi kommer med et oplæg til hvordan vi kunne 

tænke os rent metodemæssigt og havde forskelige typer af tilgange til revisionen også 

det forgå i tæt dialog med CFO også med accept af revisionskomiteen. Så vores gover-

nance setup er helt efter bogen, det er tekstbog setup. Så vi har en bestyrelse som har 

en audit and risk komitee, øhm, hvor Henrik Poulsen fra Dong er formand, også i den 60 

audit risk komité, der sidder så jeg og vores legal counsel sidder, vores CFo sidder der. 

Vi mødes en 6-8 gange om året, der er sådan et årshjul med forskelige ting, godkendelse 

af forskelige policies og sådanne nogle ting, i øvrigt er der en afrapportering fra mig til 

revisions komitéen på hvad vi har udført af revisioner og derudover har jeg så ansvaret 

for vores whistleblower ordning(AR: jeres hvad?) Whistleblower ordning. Så det kan 65 

man sige er anden halvdel af rapporteringen. Også derudover så er der så, så har vi, 

internt noget vi kalder for finance board, hvor alle regional CEO sidder med, der sidder 

jeg også med også har vi det vi kalder en business integrity committee, det er der hvor 

alle, whistleblower rapporter bliver gennemgået af mig og vi beslutter hvilken nogle 

investigations der skal iværksættes og opdaterer os på hvad er status på de forskelige 70 

undersøgelser, af.. af dårlig adfærd eller besvigelser eller lignende, så den del har vi 

også. Så er der en halvårlig rapportering til executive group management, det er typisk 
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omkring godkendelse af oplæg til revisionsplan til det kommende år, også typisk om-

kring status på halvåret om hvor vi henne. 

AR: Kan du sætte nogle ord på de mål revisionsudvalget giver til intern revision? 75 

DO: Ja det kan jeg sagens. Mål er sådan set generet af et oplæg fra vores side, dit emne 

her er også lidt omkring risikomodeller og risikostyring ikk, så man kan sige den måde 

vi arbejder på, jeg kan prøve at vise det dig lidt senere. Det er at jeg laver en revisions-

plan, hvor vi så diskuterer hvad er det for nogle typer af revisioner vi ønsker at lave i 

løbet af året og hvad, hvor mange har vi tænkt os og lave. Og der vil jeg sige, der signer 80 

revisionskomitéen så af på den portefølje af revisioner og antallet også, også i løbet af 

et år kan der komme nogle justeringer. Altså nu har vi f.eks. været to personer short i 

et halvt år, også er det klart at det er svært for os at lave de 81 revisioner som vi har 

lovet revisionskomitéen, i december sidste år. Men jeg tror vi nå det alligevel. Men altså 

det er en revisionsplan der prøver at tage udgangspunkt i vores risikomap for hele 85 

koncernen også derudover kigge lidt på vores dækning, jeg kan prøve at vise dig det 

her på skærmen. 

(bruges tid på at få det i gang) 

AR: Hvad for nogle risikostyringsmodeller bruger du som baggrund for den? 

DO: Det kommer an på hvad du mener med en risikostyringsmodel, altså… 90 

AR: Jeg vil gerne høre hvad du mener 

DO: Altså det, du kan næsten se det her, det vi gør, vi starter sådan set med at kigge 

på de 10 risici som er defineret af koncernledelsen. Så siger vi i forhold til de her ting, 

der vil vi gerne give noget assurance på om de interne kontroller der bliver iværksat i 

relation til styring af de risici om de er effektive. Så vi kigger på hvad er det for nogle 95 

risk controls som man har identificeret også gå vi ind og siger: ok, så lad os prøve at 

reviderer noget af det her. Og noget af det er noget vi laver i det vi kalder baseline 

revisioner, og det er det jeg snakket om før, nu skal jeg prøve at visse dig vores revisi-

onsprogram, vi har lavet sådan et working paper på det. 

(bruger tid op at finde det frem) 100 

DO: Det vi har gjort, vi har fravalgt at bruge sådan noget som team mate, til gennem-

førelse af vores revision. Så vi har selv udviklet et revisionsprogram i excel. Den måde 

det fungere på at er at vi så har defineret 70 øh kontroller på tværs af 8 forskelige scope 

områder. Det kan man så se på vores dash board, så det er de 8 scope områder vi 

arbejder indenfor, det: governance and policies, accounting to reporting, procure to 105 

pay, order to cash , assest-sysytem, HR – payroll, contract management og health and 

safety. Og øhh, det var sådan set et ønske fra CFO’s side, at i stedet for.. Det problem 

vi havde tidligere, det var når vi lavet en revision af f.eks. Frankrig, så kiggede vi på 

accounting to reporting, også næste måned så lavet vi en revision i Thailand og der 
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kiggede vi på procure to pay, også nå året var omen, hvis man nu skal sammenligne de 110 

her lande, hvordan stå det så til? Jamen Frankrig de fik en rød rapport og Thailand fik 

gul rapport, jojojo men i Frankrig kiggede du på det ene og Thailand kiggede du på det 

andet, så det jo ikke en 1:1 sammenligning. Så lavet vi noget vi kalder Baseline, hvor 

det er de sammen 70 kontroller vi kigger på, hver eneste gang vi ude i et land. Og det 

betyder at vi kan begynde at sammenligne landende hver eneste gang. Og det fungere 115 

så på den måde at øh, vi så har de her 70 kontroller, som du kan se her, indenfor de 

områder, og så tæller vi sammen til en samlet score og det kommer så ud på det her 

dashboard, så der er ikke særligt meget tekst i vores rapporter. Og her har du så en 

oversigt over, hvad er deres samlet score, der ligger så en metode til hvor meget vejer 

en rød og hvor meget vejer en gul og grøn finding, og her nede kan du se issue, og her 120 

hvad foreliggende er på de 70, her er der så en one liner indenfor de tre vigtigste, 

indenfor hvert scope område. Øhm. Så her kan du sammenligne med sidste revision 

der blev gennemført, og her kan vi sammenligne med vores control self-assesment 

som vi kører engang om året. Og det er faktisk det som revisionskomitéen også ser 

som bilag til min rapport hver gang vi mødes, så få de den her for hvert land, så kan 125 

de lige bladre i gennem, så kan de se, nå okay Irland 90, det ser godt ud, så kommer de 

til det næste land, nå 65 det var ikke så godt, så kan de så se hvor den gå galt henne. 

Ud af de 70, så har vi så 11 vi kalder must have controlls, sådan nogle helt kerne kon-

troller, det er faktisk også dem som ekstern revision i høj grad gå ud og tester hvert år. 

Så her har vi koordinationsfelt med ekstern revision, det okay fint nok, alle er lige men 130 

nogle er mere lige end andre ikk, det er de her ikke, de er lige den tand vigtigere hvor-

dan ser det ud på dem(peger på kerne kontroller i power point slide).  

AR: Hvad bygger så, fordi neden under ligger de her kontroller som i identificerer og 

i det ligger der en eller anden risiko forståelse? 

DO: Altså det vi gjorde, det var, vi har det som vi kalder for et risk universe, det kan 135 

jeg lige prøve at vise dig også. 

(bruger tid på at finde det frem) 

DO: Så det vi har, det vi har sagt, vi har.. Vi har overordnet set et risk universe for hele 

koncernen, så for hver er de her områder har vi defineret hvilken nogle kontroller man 

kunne tænke sig at havde. Og øh, og det. Der har vi så på nuværende tidspunkt op-140 

bygget et katalog på over 200 forskelige kontroller indenfor de forskelige områder. Og 

det vi så gjorde var at vi satte os ned også sagde vi okay, de her 200 kontroller, hvilken 

70 er så de vigtigste og dermed baseline kontroller, hvad skal der være på plads. Så der 

lavet vi en vurdering af, for eksempel, bank afstemning, ahh det nok en rimeligt fun-

damental kontrol, den skal være på plads. Så den ligger vi ind i baseline, for den vil vi 145 

være sikre på vi dækker hver gang vi laver en revision. Men så kan det godt at der en 
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spidsfindighed omkring øhm er øh, er checks låst inde, ja men vi kun afsted en uge nå 

vi afsted på revision, vi kan ikke teste alt, så det er måske noget vi vil kigge på hvis vi 

laver en deep dive på øhm på procure to pay f.eks. eller på accounting to reporting. Så 

vi har taget alle de kontroller der var og har sagt, okay hvad så for nogle er så de 150 

vigtigste, dem ligger vi så ind i baselinen. Og de øvrige har vi jo ikke glemt, men de vil 

så komme til at ligge hvis vi tager en deep dive. Og det så en vurdering af det enkelte 

land. Og der kan du så sige, det jeg så gør i forbindelse med planlægningen det er så 

også her gå ind, også kigger vi på alle de her lande vi har.  

(bruger tid på at finde frem) 155 

DO: Her har jeg så alle landende, så kan jeg så se hvad om det for, er emerging market 

eller mature market og hvad er omsætning, og på den baggrund kan jeg så gå ind og 

lave en mapping, så kan jeg sige, okay men, alle de lande, og det har vi så besluttet i og 

aftale i revisionskomitéen, alle de lande hvor der er en omsætning på over 1 milliard 

eller mere en 10.000 med.arb. der skal vi engang om året og lave en baseline revision, 160 

og de øvrige lande der kommer vi hvert andet år. Og derudover afhængig af vores 

risikovurdering af landet, så laver vi også deep dive revisioner. Så hvis du tager sådan 

et land som Thailand, der laver vi, det er et stort land for os, der rigtig mange medar-

bejder, så der laver vi en baseline i hvert fald hvert år, derudover så har de fået en 

implementering af et nyt ERP system, okay, det ved vi skaber en bestemt risikositua-165 

tion for det land, så der planlægger vi så for det  her land også at lave en deep 

dive på navision post implementation. Så vi gå sådan set hele porteføljen af lande i 

gennem også siger vi, hvad, hvordan står det, det jo en række møder jeg har med regi-

onsledelsen, så siger vi, nå vi gå i gang med at planlægge, øhm, så siger vi lad os lige 

kigge på jeres region, hvad har i af lande her. Godt, Thailand, hvordan ser det ud der? 170 

Jamen Thailand, deeet, vi laver, det stort så vi laver noget baseline. Hvad der udover?  

Jamen de har implementeret det her ERP system, okay, deet nok relevant at vi gå ned 

og gir et shot på det, så vi prioriterer at få en revision på det bliver gjort. Så gå vi videre 

til Taiwan, nå men Taiwan er ikke særligt stort, men vi var der ikke sidste år. Så vi nok 

nød til at lave en baseline i år, men derudover sker der ikke det helt store Taiwan, så 175 

lad os bare nøjes med at lave en baseline der i år, fordi jeg vil egentlig hvis i hellere 

kigger på Indonesien, fordi der ved jeg..  

AR: Så det er samarbejde hvor i søger at finde ud af et identificerer de lokale risikoer i 

de forskelige regioner? 

DO: Ja så kigger vi på hvad er risiko profilen på det enkelte land, og på den måde 180 

prøver vi at sige, okat vi har så hele den her portefølje af lande også har vi den her 

gruppe af revisorer og de kan jo så som sådan ball-park, så kan de laver 8-10 revisioner 

pr. mand pr. år. Der skal også være til noget ferie og der skal også være tid til noget 
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udvikling osv. Der skal også være plads til vi kan lave noget efterforskning af besvigel-

ser og nogle projekter og consulting assingement, så det er i det lav.  Så vi nå op med, 185 

for 2016 der laver sådan en plan, og det kan du så se her. Her. Så siger vi så til revisi-

onskomitéen, det i få i 2016 det er at i få 81 revisioner i alt, der er 28 baseline revisioner, 

de 19 af dem det er diamond lande, det er de store også har vi 9 lande i næste grupper 

som vi også laver i år, så har vi deep dives, altså risikobaseret revisioner, dem laver vi 

23 af. Også er der så en beskrivelse længere nede, hvad er det så for nogle og hvorfor. 190 

Også har vi corporate functions, og det så, man kan sige det er der hvor vi inden for 

det sidste år, det sidste 1 til 2 år er begyndt og ligesom at lave en ny strategisk profil på 

intern revision, hvor tidligere der var det næsten udelukkede landende også de store 

kontrakter, vi skal nok komme tilbage til kontrakterne bagefter, men der var det stort 

set kun lande revisioner og kontrakt revision. Der vi nu begyndt at sige, i kraft af vores 195 

strategi for ISS det er, du skal forestille at ISS det er jo skabt ved at man har købt en 

hulens masse selskaber op. Og den approach man lagde det var at vi køber de her 

selskaber rundt i verden for at få hele produkt paletten komplet i landet. Men mange 

gange lod man selskaberne forsætte med den sammen ledelse og med de sammen sy-

stemer og de sammen processer. Den strategiske re-orientering vi gang med nu det er 200 

nu skal vi ind sige: nej, nu skal i bruge de sammen systemer, de sammen processer og 

hvis i ikke kan finde ud af det så må i finde et andet sted at være. (AR: så noget align-

ment). Ja og det betyder jo så at der er en masse fælles ting som foregår her i huset, 

som vi så lige pludselig skal til at sige, hvis nu f.eks., okay så indfører et fælles verdens-

omspændende operationssystem, så det ret vigtigt at vi kigger på de interne kontroller 205 

i det system, inden det bliver rullet ud. Og det bliver såden en hq revision, vi kan kigge, 

så kigger vi på IT- security f.eks. IT-policy og sådan noget. Så det, det, de her coprete 

function revisioner, der i ligger også revision af topledelsen rejseomkostninger f.eks.  

AR: Hvordan er i endt med det her setup, med at det er sådan her i laver jeres revision 

og sådan i prioriterer jeres auditstrategy?  210 

DO: Jamen det jo en dialog over tid, hvor vi jamen hvordan udvikler forretningen sig, 

hvad er det for en situation vi er i nu og hvad kræver den af. 

AR: Har i f.eks. kigge på andre hvordan de gør, konkurrenter osv.? 

DO: Øh, jeg vil sige at jeg har været lidt inspireret af PostNord, hvor ham der hedder 

Neil, som nu er ude i Codan tror jeg. Han arbejder meget med at sige, okay, hvis det 215 

her er strategien, eller strategiske initiativer, hvad er så assurance behovet, ret direkte 

relateret til det. Så det var ikke så meget land 1, land 2, land 3 eller proces 1, proces 2, 

proces 3, men det var mere strategi, var det noget vi skal kigge på. 

AR: Hvad for et behov afføder det eller? 
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DO: Ja, f.eks. (leder efter slide på pc). Her kan du se. Altså noget af det, vi har nogle 220 

strategiske prioriteter indenfor finans, ikk, det er noget omkring finansiel transparency,  

effective it-strategy og business process outsourcing. Hvis det er vores strategy, jamen 

så bliver vi nød til at kigge på det. Det er den måde vi ser på det. Så siger vi okay. 

Transparency hvad betyder det? Det betyder vi bruger det sammen system, okay, så vi 

nød til at lave nogle revision af noget Navision.  Effective it-strategy, er der en strategi? 225 

Hvad gå den ud på? Og business process outsourcing, okay det er fint at vi outsourcer 

til Indien, men betyder det så at der er nogle kontroller som lige pludseligt ikke fungerer 

længerer, så laver vi så en hq revision hvert eneste år. Så det er hele tiden at prøve at 

forstå, jamen, hvis det er den her vej vi gå, hvad er det så for nogle risici der er, hvad 

er det så for nogle risici der er og hvad er det hvor vi ligesom skal prøve at være på 230 

forkant med at sørger for der ikke kommer et eller andet, hvor tingende bliver kørt i 

hanke, fordi der ikke er tilstrækkeligt kontroller eller der ikke er ordentligt styrt på 

projektet. Og det, og det er sådan en dialog, og man kan sige, og få lov til det, det er 

noget der tager lidt tid synes jeg. Man, så starter ud med at foreslår to, skulle vi ikke 

prøve at kigge indkøbsafdelingen. 235 

AR: Altså at få lov ifht. bestyrelsen og revisionsudvalget?  

DO: Det er både revisionsudvalget, og ifht. ledelsen her i huset, det kan godt være de 

siger: hvorfor skal intern revision til at reviderer vores controlling afdeling. Jo men det 

kan vi nok godt, og det vil nok være relevant fordi så, de ting vi synes det er vigtigt at 

kigge på, det er det, det og det. Okay men så gør, og når du så har gjort det og du har 240 

vist det kom der faktisk noget fornuftigt ud af, vi fik en bedre følelse i maven omkring, 

vi fik en forståelse hvilken risici var der, det havde vi måske ikke helt forstået tidligere, 

og vi fik noget assurance på hvor er vi henne med de risici. Så det okay for intern 

revision og begynde at udvide antallet af revisioner hvor man kigger på sådan nogle 

fælles funktioner og ikke bare gå ud i et land, og revidere landet og tage hjem igen. 245 

Fordi det jo sådan lidt den nemme form for revision, hvis man kan sige det sådan, 

fordi det er jo typisk den man har et mandat til ikk. Tag ud, lav en revision i land x, 

skriv en rapport, tag hjem igen. Hvorimod de andre der, det nogle, hvor jeg reviderer 

dem jeg spiser frokost med. Det er jo specialiseret funktioner og det er one-off. Hvis 

du kigger på, altså du kan jo ikke lave et standard revisions program typisk for den type 250 

af revisioner, hvorimod for den anden her, den der baseline, men der laver vi et stan-

dard revisions program hvor vi gå ind her for hver enkelt kontrol også kan vi så skrive, 

hvad, beskrive kontrollen ikk og så gør vi en del ud af beskrive kriterierne for hver 

kontrol, øhm, også har vi så herude, for hver af dem, så har vi så test-sheet. Så, så du 

kan sige, den risiko vi har ikk, den tager udgangspunkt i vores dialog med forretningen, 255 

vores forståelse af, af strategien, vores gennemgang af det som, det som forretningen 
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selv identificerer som de ti væsentligste risici, de kontroller de sætter på plads der. Også 

siger vi så okay, nå vi har hele det kompleks, hvad er det så vi skal revidere for det 

kommende år. Og f.eks. her:  her har vi så, ifht. contract governance, så har vi et system 

der hedder contract risk assessment management, det er sådan en proces flow, system 260 

om man kan skrive under på en kontrakt ikk og laver risikovurdering af kontrakten. 

Det, det ligger vi så ind, så siger vi det kan vi godt ligge ind i baseline programmet, for 

hvis vi gå ud og reviderer en kontrakt som en del af det, så kan vi lige spørger om den 

har været igennem Contract Risk Assessment processen, men vi kan lave, vi kan også 

vælge at lave for nogle af dem en dedikeret deep dive, kun på det. På den revision, men 265 

det afgørende er at vi kan sige ifht. de her 10 risici der vi inde og på en eller anden 

måde og berører det i løbet af året og vi så derudover, det kan du så se hernede, også 

får en rimelig dækning af vores samlet volume, øhm og sammen omsætning.  

AR: Har det været, lidt svært at finde intern revisions plads i ISS? 

DO: Nej, nu har jeg jo overtaget, så det, så, jeg tror der har været, det kan sagens have 270 

været svært på det tidspunkt det blev etableret men på nuværende tidspunkt synes jeg 

ikke det er svært at definerer vores plads i organisationen, den er rimeligt klar.  

AR: Føler du det usikkert miljø i arbejder i, eller er det ret stabilt? 

DO: Nej det er rimeligt stabilt, stor opbakning fra ledelsen, folk forstår godt hvorfor 

vi er her. De forstår også godt hvorfor vi nogle gange er stejle, og det skal vi også være. 275 

Altså det som der nogle er blevet spurgt: har vi nok bid? Det synes jeg vi har, altså, vi 

øhhh, vi tager fat og vi kører helt straight og en af grundende til vi kan kører relativt 

straight det er at vi, i vores revisionsprogram har nedbrudt kontrollerne så meget, me-

get specifikke spørgsmål. Altså, vi plejer at sige at spørgsmålene skal være så specifikke 

at du kan simpelthen ikke snakke uden om, du kan ikke misfortolke, der er ikke to 280 

fortolkninger på det her spørgsmål der er kun en og det er ja eller nej. Som her: er der 

dokumentation for at den her medarbejder er blevet introduceret til Code of Conduct 

som en del af deres training: ja, nej. Der er ikke så mange svar, enten så har de eller 

også har det ikke. 

AR: Alle de her kontroller som i har bygger op… 285 

DO: Ja.  

AR: Øhm altså i følger jo IIA-standarder… 

DO: Vi prøver at følge IIA’s standarder. 

AR: Men har der været en mangle i standarderne, siden i har skulle gå ind og bygge et 

ret, altså det er jo et relativt komplekst system i har fået bygget op efterhånden. Eller i 290 

hvert fald et ret stort system, med ret mange kontroller, for at få den, et værktøj i kan 

bruge som giver mening for jer, men er det fordi det manglet? 
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DO: Nej det synes jeg ikke, jeg vil sige, der en ting hvor vi følger IIA 100% og det er 

Code of Conduct, eller Code of Ethics. Det er måske mere det der er styrende for os, 

og så kigger vi selvfølgelig på hvad der ligger i standarderne, hvad der ligger i det der 295 

professional practices guidelines osv. Men, men, men i høj grad så det jo et spørgsmål 

at vi også vurdere ifht. hvad er behovet, ud fra det som vi gerne vil opnå med den her 

revision, også det jo klart at, at øh, vi jo meget hjulpet af vi rekrutterer folk med en 

cand.merc.aud baggrund, så folk kommer ind med en god forståelse af hvorfor doku-

mentation er vigtigt, hvorfor vi arbejder på den måde vi gør, hvorfor det ikke er nok 300 

bare at lave nogle interviews. Fordi det vil det jo også opleve måske, at der er nogle 

interne revisionsafdelinger, som nogle gange, som vil basere sig meget på interview og 

ikke så meget på testning. Der har vi ligesom prøvet og finde sådan en balance i mellem 

testning og interview baseret.  

AR: Hvad er egentligt din egen uddannelsesbaggrund? 305 

DO: Jeg har en PhD i økonomistyring, så jeg er ingen gang aud’er selv. Og det måske 

også det der gør at, at vi, øh, ikk er helt bundet af standarder og øhhh  

AR: Så du føler dig f.eks. overhovedet ikke knyttet til ekstern revision, FSR og sådan 

noget. 

DO: Overhovedet ikke, overhovedet ikk  310 

AR: Det helt klart IIA? 

DO: Hvis det er noget så det IIA. Og lige nu der overvejer hvordan vores, altså rent 

uddannelsesmæssigt og udviklingsmæssigt for afdelingen, om vi skal, der findes sådan 

noget der CEB, sådan noget privat konsulentvirksomhed som prøver at lave noget 

vidensdeling inden for revisionsmiljøet og så der IIA. Der vælger vi IIA som bliver 315 

den platform, som vi ønsker, vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at overholde de 

standarder som IIA har opstillet, men hvis der er nogle standarder som vi, ikke kan 

overholde. F.eks. Review of reviewers work, så vælger vi at sige okay, det har vi sim-

pelthen ikke tid til. Så, vi vil hjertens gerne prøve, vi vil f.eks. også øh næste år, næste 

år har jeg ambition om at få peer-review, men vi vil aldrig, jeg tror ikke vi vil betale for 320 

der nogle der kommer og giver os en certification. Certification på at vi er ejer af IIA 

standarder for complaince, det betyder ikke noget for os.  

AR: Hvad med CIA uddannelsen? 

DO: Den, den prøver vi at motivere alle medarbejdere til at tage. Jeg har den selv.  

AR: Hvor mange medarbejdere har den? 325 

DO: Hvis vi har 10 medarbejdere. 

AR: Har de den så alle sammen? 

DO: Nej det har de ikke, de i gang med dem. Mit problem er at de er meget eftertragtet 

medarbejdere, så mange gange så nå de at tage det første modul, måske nummer to, 
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også bliver de, og så bliver de head-hunted internt til andre funktioner. Men altså, jeg 330 

synes bare det er vigtigt at de er proces med at tag CIA, så den ligger vi stor vægt på. 

AR: I den her, formning af den måde i laver intern revision på i ISS, har du så følt at 

der, at der var frie måder at gøre det på eller har det været nogle ret specifikke spor det 

skulle gå ned af.  

DO: Neaj, vi har rimligt fri. Ledelsen stoler meget på vores professionelle kompetence 335 

ifht. hvad intern revision skal være.   

AR: Så de ligger lidt bolden over til jer? 

DO: Ja men det jo klart, det jo dygtige mennesker, og vores ledelse, vores Jeff Graven-

horst han er jo selv cand.merc.aud oprindeligt, vores tidligere CFO Heine Dalsgaard 

var også selv AUD’er, så de ved jo godt hvad er revision er. 340 

AR: Spørgsmålet er om de ved hvad intern revision er? 

DO: Hmmjae, det ved de også godt, altså det jo dygtige mennesker. Og de ved også 

godt hvad de vil med intern revision og ellers er der revisionskomitéen og de ved også 

godt hvad de vil med intern revision, og den primære, det er at det skal være uafhængig 

assurance funktion. Det er det helt afgørende og det at vi holder fast i det. Og det jo 345 

klart at der kommer vi jo, ligesom alle andre interne revisionsafdelinger som stå fast på 

det, der kommer selvfølgeligt nogle konfliktsituationer, fordi vi siger: jamen ved du 

hvad, vi rapporterer det vi siger, så må du skrive i din management comment hvad du 

synes, hvis du synes vi fjollet så må du skrive det, men vores kontrol, kontrollen spør-

ger om du gør der her, vi konstaterer at du ikke er i en position for at kunne gøre. Det 350 

rapportere vi.  

AR: Hvad hvis man snakker lidt mere bredt. Dig og interne revisions branche, har du 

et samarbejde med andre i branchen?  

DO: Ja, altså der er jo nogle formelle netværk og nogle uformelle netværk. 

AR: Hvor kommer de formelle netværk fra? 355 

DO: Hmmm. IIA DK, har haft sådan en peer gruppe for industriens interne revision, 

som har kørt nogle år, og der har jeg også været medlem, både da jeg var hos Radio-

meter tidligere, også os nu her hvor jeg er hos ISS. Så der prøver de at fastholde et, øh, 

at vi skal mødes regelmæssigt og udveksle erfaring. Det ikke for at være arrogant, men 

nogle gange er vi bare den tand størrere end nogle af de andre der deltager i det forum. 360 

Så..  

AR: Så det måske ikke så sindssygt relevant? 

DO: Nogle gange er det relevant nok noget af det. Men ellers så, ellers så kender jeg 

jo revisionscheferne i de stører revisionsafdelinger i de store industrivirksomheder her 

hjemme ikk. Så der kører der sådan, et lille undernetværk, med revisionschefen i Novo 365 

og på Danfoss og mig. Så har vi, nu kommer der en i FL Smith en internrevsionschef, 
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så kommer også med ligesom på banen der. Øhm, så det er, Mærsk de holder sig lidt 

for sig selv, det har de altid gjort. Det så typisk dem, også Dong, Gerda hende der ude, 

hende korresponderer jeg også med. Så hvis man har et eller andet bestem specielt 

projekt, og jeg tænker, okay hvis jeg skal spørger så spørger jeg den håndfuld menne-370 

sker der og ikke så meget det helt store brede miljø.  

AR: Øh er intern revision sådan veldefineret i DK, som samlet profession, hvordan 

oplever du den? Du har været lidt i både den finansielle del og den ikke finansielle del. 

DO: Altså jeg synes det meget veldefineret den finansielle del, men det selvfølgelig 

været en udvikling kan jeg forstå siden jeg var. Fordi nu begynder det at være mere 375 

proces revision, der har været forvirring, hvad, hvilken identitet man egentligt havde, 

om det var finansiel revision eller operationel revision. Jeg synes egentligt at det be-

gynder at være mere veldefineret herhjemme.  

AR: Hvordan kan du mærke det? 

DO: Det er sådan når vi snakker sammen, altså, det er nogle af de samme problemstil-380 

linger vi bøvler med.  

AR: Tankerne begynder at være lidt det sammen. 

DO: Altså sådanne noget som, sådanne noget som anti-corruption compliance begyn-

der og være noget som mange, mange taler om, det var det måske ikke så meget tidli-

gere, der var det primært financial compliance som var på tappettet. Jeg synes os at, 385 

øh, sådan som health and safety og IT er også noget af det som begynder at være, som 

alle har, øhm, på dagsorden. Men altså det er stadig meget virksomhedsafhængigt hvad 

der så er mere specifikt, hvor ligger tyngden. Det tror jeg. F.eks. kontrakt revisioner 

som vi laver, vi har nogle meget store globale kontrakter, med altså, en global bank, de 

laver en konkrakt med os, så styrer vi alle deres bygninger eller kontorer over hele 390 

verden. Så vi laver en master agreement, hvordan skal det så dække, den revision tager 

vi kontrakten og vender på hovedet. Også siger vi, der står i den her kontrakt at vi skal 

give dem en miljørapport hvert halve år, den vil vi godt se for sidste halvår, så vi prøver 

at styrer den risiko at vi ikke lever op til kontrakten, vi prøver at få styr på det inden 

kunden selv. Fordi de har jo lov til at revidere os, inden de selv kommer og laver en 395 

revision af os og finder ud af vi har lavet en fejl også kommer der en penalty på grund 

af det. Så det er, det er den måde, det er den tredje. Så vi baseline, vi har deep dive, så 

har vi kontrakt revisioner også vi der dér ad-hoc kan du sige, hq revisioner. Og der ved 

jeg ikke hvor meget altså, kontrakt revisioner, hvor meget de andre revisionsafdelinger 

herhjemme laver af det. 400 

AR: Har du sådan afsluttende en kommentar til, til min problemformuleringer, det her 

med hvilken standarder og risikostyringsmodeller som interne revisorer i DK anven-

der. 
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DO: Ikke andet end, jeg synes hvis du kigger på den der lærer bog som IIA udgiver, 

jeg synes måske at det bliver sådan meget skemalagt den der risikostyringsmodel som 405 

skal danne udgangspunkt for revisionsplanlægningen, hvor virkeligheden er jo at du er 

nød til at havde en dialog med alle dine stakeholders. Og du nød til nogle gange, der 

jo også noget forhandling omkring, øhm, i kan simpelthen ikke komme igen efter to 

mdr. vi nød til at give dem lidt tid, de kan ikke magte det, okay, men så selvom du 

måske havde været rigtigt at komme, så skyder vi det til et halvtår senere.  410 

AR: Har i mange krav fra de forskelige stakeholder som trækker i jer? 

DO: Vi har mange som prøver at påvirke processen, og specielt så tror jeg alle oplevet, 

at, at selvom vi annoncerer revisioner et halvt år i forvejen og nogle gange i tilfælde et 

helt år i forvejen, så ender vi med at der bliver mange der vil forsøge at skubbe det til 

q3 og q4 ikk, så der få vi mega travlt hvis ikke vi passer på. Det har jeg set alle steder 415 

hvor jeg har været i interne revisioner, men prøver ligesom og, ahh det passer dårligt 

lige nu og alle sådanne nogle ting. Men ellers så, vi oplever os nu, med det der 

baseline, de jo, det har været en succes i den forstand at de regionale CFO’s nu bruger 

det som deres styringsværktøj, så de faktisk beder os om at komme ud og lave revision 

af nogle af deres selskaber, fordi de ikke selv har ressourcerne til at lave en mere dyb-420 

degående controlling på dem og de forskelige områder. Også siger de: de der tre lande, 

i var der sidste år, og jeg ved godt de små lande, men det vigtigt for mig i også kommer 

i år. Og det jo, det jo et positivt problem at vi så i virkeligheden siger at de ville vi 

egentligt gerne men det har vi ikke ressourcer til, og jeg tror ikke vi få flere ressourcer, 

vi har i forvejen en rimeligt stor afdeling, synes jeg, ifht. mange andre. Jeg tror stadig-425 

væk der er behov for intern revision herhjemme arbejder med at få defineret sig selv. 

AR: Hvordan tror du de kan det? Hvad er mangle varen? 

DO: Jamen, jeg tror, jeg tror problemet at IIA, og jeg kan godt forstå at IIA har forsøgt 

at definerer nogle standarder som skal gøre at professionen få den sammen status som 

ekstern revision har. Man har sagt: hvad er det som gør at ekstern revision har en vis 430 

status? Men det fordi de har nogle standarder og vi regner med de lever op til de stan-

darder. Derfor så er det vigtigt, sådan læser jeg IIA, så er det også vigtigt at vi definerer 

nogle standarder også fordi, få vi vores medlemmer til at leve op til de standarder så få 

vi den sammen esteem. Og det er sådanne set fint nok, men man glemmer måske lidt 

nok ressource situationen, at jo mindre, ved mindre det er givet ved lov, som det er i 435 

den finansielle sektor, der skal være en intern revision, så, så er du nød til, der har været 

endeløse, og det vil der stadig være, af cand.merc. afhandlinger omkring værdiskabel-

sen i intern revision og hvordan man måler den. Du måler den ved om du få dit budget 

godkendt for det kommende år. Du måler den ved om de gå med til at du skal udvide 

dit antal medarbejdere og det fordi du skaber værdi, det fordi du laver et godt stykke 440 
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arbejde og det fordi at der, at der er nogle risici som skal dækkes af, og der er der behov 

for en uafhængig instans, men men, du kan ikke bare tage nogle standarder og så for-

vente at alle efterlever dem i et miljø hvor virksomhederne også er nød til kigge på 

hvor mange omkostninger man har, og der så mange gange man siger okay, ja men vi 

vil gerne har sådanne noget revisionsafdeling og nu kan vi så vælge. Du kan efterleve 445 

standarderne, så kan du udføre 40 revisioner om året, fordi så skal det hele så skal det 

hele følge nogle bestemte metode til stikprøvestørrelse og sådanne nogle ting. Eller du 

kan lave 80 revisioner, hvis du vælger at være lidt mere pragmatisk omkring stikprøve-

størrelser og sådanne nogle ting, men ved du hvad, har det stører effekt? Ændre det 

mere adfærd? Så vi nok parat til at gøre det sidste frem for det første, og det er jo den 450 

balance. Det der jeg synes det med standarder, jeg synes det fint, det fint at sætte pej-

lemærke, men hvis man tror at vi kan nå et punkt hvor alle interne revisionsafdelinger 

i industrivirksomheder i DK, de efterlever og kan blive certificeret som de efterlever 

IIA’s standarder, så tror jeg at man, man er lidt naiv. Altså der har jo været Lundbëck, 

de nedlagde bare deres interne revisionsafdeling.  455 

AR: Lad det være det sidste ord.  
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Interview CK, Forsvarsministeriet 

Foretaget d. 22/6-2016 kl. 10-10.30 

Respondent: Carsten Kyhnauv, (CK) Interviewer: Ask Ransdal Hansen(AR) 

 

AR: Først vil jeg gerne høre lidt om hvem du er og hvad du laver 5 

CK: Jeg er revisionschef i forsvaret, øh Forsvarsministeriet, jeg reviderer hele forsvaret, 

hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen, balance på 50 milliarder, omkostninger for 20 

milliarder, det har jeg gjort i 11 år og som jeg sagde til dig så er jeg lektor ude på CBS, 

institut for regnskab og revision, så jeg underviser i alt det der og har gjort det meget. 

Og jeg har som sagt været her i 11 år og øhm vi laver alle typer af revision: finansiel 10 

revision, compliance også forvaltningsrevision og altså investeringer reviderer vi alt, 

alle former, alle typer af revision. Hvor vi er 11 medarbejdere, 13 medarbejdere, så vi 

er en relativt stor intern revision, og indtil 1. september 2016 fører rigsrevision tilsyn 

med om hvor vi laver vores arbejde ordentligt, også få jeg et brev hvert eneste år om 

at de er tilfredse med det jeg har laver, og jeg erklærer mig omkring regnskabet og 15 

skriver under på regnskabet og søger for at det er rigtigt. Man arbejder jo ikke i den 

offentlige sektor med et retvisende regnskab, man arbejder med et rigtigt regnskab. Så 

jeg skriver faktisk under på at regnskabet er rigtigt.  

AR: Har det før været rigsrevisionen der skrev under på det?  

CK: Det har før rigsrevision, men siden ’96 har det været os, har det været mig, og 20 

2006… 

AR: Så du har meget fokus på regnskabet? 

CK: Enorm meget fokus på regnskabet, altså den finansielle del, meget fokus på det. 

Men det som er interessant, det der er jo at vi laver også forvaltningsrevision, og det 

betyder sådan i alt sin enkelthed om folk de bruger offentlige midler med omhu. Altså 25 

om de tænker sig godt om, altså value for money, det gå vi ind og kigger på, om man 

opnår en fornuftig kontrakt, om man sørger for at overholde reglerne om udvisitering 

og man sørger for at få de rabatter man skal havde, og betale til tiden og ikke før ved 

mindre man få nogle fordele og alt sådanne noget, alt det gå vi ind og tjekker. Lager, 

alt. Så det er i princippet en ganske normal revisions virksomhed, forskellen er bare at 30 

vi har den dimission som normale revisionsvirksomheder ikke har når man reviderer 

en privat virksomhed, det er det forvaltningsretlige, altså har man offentlige midler 

med rettidig omhu.  

AR: En normal revisionsafdeling vil jo gøre det her op til nogle standarder, gør du 

noget tilsvarende?  35 
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CK: Ja, vi har jo, vi kører efter rigsrevisionens revisionsstandarder og det hedder god 

offentlig revisionsskik, GoR kalder man det altid, god offentlig revisionsskik, og det 

betyder jo i princippet at vi har noget der hedder INTOSAI, revisionsstandarder vi 

kører efter, fordi vi er en offentligvirksomhed, så INTOSAI er i princippet styrende 

for den måde vi tilrettelægger vores revision, altså fremfinder revisionsmål, kontrolmål, 40 

revisionshandlinger, det styrende for den måde vi gør. Og det er fuldstændigt næsten 

det sammen som man gør i en almindelig virksomhed som kører efter IFRS standarder, 

så det er det sammen. Men stadigvæk har vi den dimission der hedder forvaltningsre-

visionen. (AR: og det er der den helt store forskel ligger?) Den helt store forskel ligger 

der, men, men det som vi jo synes er den helt afgørende forskel er at vi kender virk-45 

somheden, vi sidder inden i virksomheden, og vi er jo totalt uafhængige, du kan prøve 

at kigge på det organisations diagram (peger på deres position i et virksomhedsdia-

gram), jeg sidder faktisk placeret her(AR: Helt for dig selv?) Helt for mig selv, og refe-

rer direkte op til departementschefen ikk. Dvs. jeg er ikke underlagt nogle andre end 

departementschefen, der ingen der har håns og halsrad over os.  50 

AR: Føler du også det er sådanne reelt? 

CK: Ja 

AR: Fordi der mange der tænker at man som intern revision også skal give en eller 

anden form for værdi til de forskelige afdelinger. 

CK: Ja det er jeg meget enig i. Altså vi prøver hele tiden på at lave det vi kalder for 55 

værdiskabende revision, men uafhængigheden er jo afgørende, dvs. jeg fortæller det jeg 

ser, altså jeg få jo løn fortælle sandheden, og jeg ligger ikke under for ikke at kunne 

fortælle sandheden, jeg vil fortælle sandheden, hvis jeg ser den, så ser jeg den som jeg 

ser den, så fortæller jeg den som jeg ser den. Pænt og ordentlig, og pænt og redeligt, 

men der ikke en styrelsesdirektør, der ikke en der kan komme sige mig: kan du ikke 60 

lade være med at skrive det, kan du gemme det. Ej det gør de aldrig, det jo voksne 

mennesker, dygtige mennesker som ved at man kan jo ikke ligge bånd på en revision, 

det ved de godt. Men jeg vil godt sige til dig det afhænger jo utroligt meget af, det 

afhænger utroligt meget af revisionschefen, det afhænger utroligt meget af de counter-

parts man har. Fordi som revisionschef der skal man kunne sit håndværk, man skal 65 

også være relativt kontant på den pæn måde. De skal ikke tro de kan rulle mig ned i 

gulvtæppet og SÅ sige lad være med at kigge der, det har de aldrig gjort. Øhm 

AR: Hvad med den omvendte, er du sød at kigge der? Få du nogle gange den 

CK: Jeg få tit, altså vores primære, vi jo, yder meget rådgivning omkring assistance, 

hvis de har en udfordring, så spørg de f.eks. regnskabsteknisk, hvordan synes i at vi 70 

skal håndtere det her regnskabsmæssigt, hvis de har en udfordring med et eller andet 

projekt, en investering, et lager, så kan vi godt komme ud og rydde op på det og finde 
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ud af hvordan de skal sætte det på plads, altså ikke fysisk men regnskabsteknisk og 

registreringsmæssigt. Så vi bruges meget konsultativt, og det synes vi jo er død spæn-

dende ikk. Vi jo eksperter indenfor et meget lille smalt område, men vi er med til at og 75 

få dem til at sikre det rigtige regnskab igennem den måde vi gør det på. 

AR: Jeg tænkte, din chef er så departementschefen, hvordan aftaler i så det der skal 

gøres hvert år? 

CK: Det meget godt, vi aftaler nemlig ikke noget. Jeg bestemmer hvad jeg vil, det er 

en væsentlig forskel, jeg fortæller, jeg fortæller ikke departementschefen han har jo ikke 80 

tid til at høre på sådanne noget, så vores koncernstyrelsesdirektør, så ligger jeg en plan 

frem, tidligere lagde jeg en plan frem for rigsrevisionen, siger vi kunne tænkte, vi kunne 

forstille os at i 2016 laver de her 40 revisioner. Nå siger de så bare, hvad begrunder i 

det med, det begrunder vi med at vi laver strategiske analyser af alle vores myndigheder 

hvert eneste år, altså opdaterer dem, og løbende igennem årende så samler vi informa-85 

tion op, og dvs. at hvis vi finder der er et område som der kunne være spændende, 

altså spænende i vores sammenhæng betyder risiko, væsentlighed og risiko. Så øh, 

kommer det jo på listen også laver vi en revisionsliste med alle vores revisionsemner 

her. De står der. Også kan det godt være de siger til os, vi har hørt noget som vi måske 

ikke har hørt, så fortæller de hvad taler i om, jamen vi kunne, vi er måske lidt usikre på 90 

om de nu gør det rigtigt der eller gør de det forkert, kan i ikke prøve at gå ud og tage 

fat i det område. Og hvis jeg så vurderer at det er okay, forstået på den måde at de ikke 

skal kunne ligge en opgave på mig som så jeg ikke kan nå alt det andet. Fordi det kunne 

jo være at nogle ville beslagligge vores arbejdstid i en retning. Men så vurdere jeg om 

det vil være forendeligt med at kunne skaffe et revisionsbevis, så det kommer også ind 95 

at de spiller ind med nogle gode emner til os, også jeg jamen det fint, så kan vi godt 

tage den revision ud den er måske knap så vigtigt, også tager vi den i stedet for.  Men 

der ingen, altså der ingen der kan skubbe på min revisionsplan.  

AR: Så du definere din egen revisionsplan? 

CK: Ja fuldstændigt.  100 

AR: Men du skal havde det grønne stemple der oppe?  

CK: Nej, jeg har nogle ressourcer der er stillet til rådighed, og hvis jeg vurderer at det 

er det der skal til, altså ikke ressourcerne men arbejdsopgaverne, for at jeg kan føle mig 

tryg og departementschefen kan føle sig tryg, så det dét det er. Der ingen der blander 

sig i. 105 

AR: Hvem stiller ressourcerne til rådighed? 

CK: Jeg har min egen afdeling. 

AR: Ja men hvem? 
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CK: Det så departementschefen der siger du få så mange millioner til årsværk, det kan 

også være han siger at vi er nød til at sparer, på to årsværk. Så siger jeg at det gør vi så, 110 

men så skal du bare vide at det få den og den og den konsekvens, og du vil gerne sikre 

du har et rigtigt rengskab, og en hver moderne virksomhedsleder ved at revisionen er 

utrolig vigtigt fordi han lever på at regnskabet er retvisende og regnskabet er rigtigt, så 

der ikke kommer en skattesag, ligesom over hos skat ikk. Det er de jo død bange for.  

AR: Øh, bliver i, er der nogle adhoc opgaver der løber ind i løbet af et år? 115 

CK: Ja mange, det er der. Der er nogle stykker der løber ind, så skal vi ud og kigge på 

det, så skal vi ud og kigge på det, så skal vi ud og kigge på det. Det kan være, det kan 

være et projekt der kører galt, det kan være en ide om der nåede der ikke er som det 

bør være, så tager vi de sager op. Også rykker vi ud, så begynder vi at arbejde hjemme 

fra, planlægge og undersøge hjemme, også rykker vi. Det gør vi sgu tit. Så det er meget 120 

spænende arbejde. 

AR: De her sager kan de komme selv, kan i mærke der er et pres, eller kommer de fra 

op fra, eller hvordan? 

CK: Jamen de kan komme, det kan være der en eller anden styrelsesdirektør der ringer 

til mig og siger til mig, Carsten jeg har sgu lidt herude, kan du ikke komme og kigge på 125 

det, jeg synes at øh, jeg få nogle dårlige svar, har de styr på det? Så gå vi ud og mudret 

lidt i det, også prøver at bringe tingende på plads og forklarer hvad vi har set. Så laver 

vi altid et notat på det, altid, det er jo det der spændende ved at være revisor, vi har alt 

det der konsultatives og rådgivningsmæssige opgaver. Det er det der, det er derfor at 

nå du skal være revisor også intern revisor, så skal du være ekvilibrist ud i ekstern 130 

økonomi rapportering og økonomistyring og strategi og ledelse, du skal faktisk kunne 

det hele perletten. Og som revisionschef skal du være så benhård og dygtigt at du kan 

matche dem alle sammen. Ellers kører de dig over. Revisionschef skal jo ikke sidde 

over i hjørnet og spørger om han gerne må. Han skal sige jeg gør, fordi.  

AR: Øhm, du har, det lidt mit indtryk at du har været her i mange år og med til at 135 

forme den måde, hvad var der før? 

CK: Jeg har bygget den her butik op. Der var også en intern revision, den var ikke to 

potter pis værd. 

AR: Har du haft frie tøjler til at gøre det?  

CK: Fuldstændigt 140 

AR: Hvad har sådan sat de ydre rammer? 

CK: De ydre rammer har været de midler jeg har haft til rådighed. Men der ingen der 

har blandet sig, jeg har haft en fantastisk og har en fantastisk support fra vores depar-

tementschefen. Altså der næsten, du må ikke misforstå mig, men der næsten berørings-

angst ifht. den interne revision. Fordi man vil ikke skydes i skoende at man blander sig, 145 
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man har respekt for at havde en uafhængig myndighed som fortæller sandheden, altså 

når de spørg mig og jeg svare, så ved de jeg taler sandt. Det kan godt være selv som 

revisionen, og selv som revisionschef er man kun et menneske, man kan jo tage fejl, 

men det skal man ikke gøre for mange gange, det gør jeg ikke.  

AR: Øh i den her formning af afdelingen, hvordan har du gjort det? Hvad har du 150 

kiggede efter-har du f.eks. kiggede andre organisationer, hvordan de gør? 

CK: EJ, jeg har haft det inden mit hoved, jeg vidste hvad jeg ville. Altså vi gået fra abe 

revision til intelligent revision. Først startet vi med at kigge på om alle de fundamentale 

ting var på plads, det var de ikke. Så arbejdet vi i en 2-3 år på at få forsvaret til at gøre 

de ting der skulle ting for at vi kom plads. F.eks. sådanne noget som varelagere, vare-155 

lagere for 30 milliarder, nedskrevet værdi 12 milliarder, 10 milliarder ikk. Det sku de jo 

sørger for at registrerer anlægsaktiver og omsætningsaktiver, sørger for at klassifikati-

onerne var rigtige, værdiansættelserne var rigtige. Det kostede et kæmpe arbejde i for-

svaret, men det skulle på plads. Efterhånden som de ting er på plads, så rykker vi læn-

gere op i revisionshierarkiet. Det er derfor jeg siger vi er gået fra aberevision til intelli-160 

gent revision, og det betyder at vi er rykkede højere op i fødekæden i revision, fordi de 

baselle er i orden, men vi har ikke sluppet det fundamentale men vi bruger ikke så 

meget tid på det, fordi deres egne interne kontroller, forretningsgange og processer er 

i orden og hvis de bare efterlever dem så bliver det ved med at være i orden. Men vi 

gå ud og tjekker om de nu også gør de her ting to gange om året.  165 

AR: Hvad er din egen baggrund? 

CK: Jeg er fra CBS af, jeg er uddannet cand.merc. på CBS og har arbejdet som bank-

mand i 20 år først. 

AR: Så du har en baggrund i bankverden? 

CK: Ja jeg har undervist, jeg har uddannet mig derude også har jeg undervist i revision 170 

og controlling og alt muligt og gør det stadigvæk og er super stærk til det.  

AR: Hvad med dine medarbejdere? 

CK: Det er kandi.., vi har 13, der er 8 akademikere også der 5 HK’er. 

AR: Hvad er deres typiske uddannelsesbaggrund, hvor rekruttere du fra?   

CK: Jamen jeg har jo et hjerte for CBS, jeg synes kvaliteten kommer der fra ikk, så det 175 

cand.merc.aud’er eller cand.merc økonomistyring fra Aalborg, ja cand.merc.fir. Altså 

dem der vil være revisorer der behøver man ikke nødvendigvis at søge en 

cand.merc.aud. man skal kunne læse, regne og skrive som en i helvedet, også skal man 

være dygtigt til at formulerer sig og være dygtigt til at skrive også skal man være udstyret 

med et gen oven i hovedet der bliv ved, bliv ved, bliv ved, altså man skal havde sådanne 180 

et jagtinsekt.  

AR: Hvis man skal snakke lidt om ekstern og intern revision, hvor ligger dit hjerte? 
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CK: Jamen mit hjerte ligger.. Altså jeg tror, og det ikke fordi jeg er intern revisionschef, 

jeg tror en hver virksomhed af en hvis størrelse bør udover controller funktion også 

havde en intern revisionsfunktion. Fordi jeg tror på at den viden vi om en virksomhed 185 

den opbygges igennem tid, hvorimod en ekstern revisor har den klient, den klient, den 

klient. Dvs. at man farer, hvis jeg havde en tilsvarende stilling i et eksternt revisions-

firma, ja så ville jeg måske havde femten kunder, det svære at vide næsten alt om fem-

ten kunder end det er at vide næsten alt om en kunde selvom den stor. Så jeg tror at 

værdien af den interne revision, som gerne kan samarbejde med en ekstern revision, 190 

der er ikke noget problem i det, men hvor interne revision laver 90% af arbejdet, den 

er vigtigt for sådanne en koncern som den her. Fordi er du over den her koncern i en 

mdr. så sejler det, eller kan risikere at sejle. 

AR: I er jo på en eller anden også den eksterne revision, sådan som jeg forstå det (CK: 

ja det er vi.), hvornår, øhm… 195 

CK: Altså vi revidere regnskabet, og rigsrevisionen har jo så ført tilsyn med os, og dvs. 

at vi erklærer os på rengskabet og de erklærer sig på det hele også regnskabet.  

AR: Er det et typisk setup? 

CK: Ja det er det, statsligt og offentligt. Ja det er det. Men du kan godt finde nogle få 

statslige virksomheder som har et eksternt revisionsfirma, men rigsrevisionen gå altid 200 

ind over. 

AR: øhm er du aktiv i IIA? 

CK: Ja jeg er medlem, men jeg bruger ikke mit liv på det, jeg bruger mit liv på at arbejde 

og undervise. Jeg synes jo, jeg har skrevet nogle artikler til dem et par gange og sådanne 

noget, men altså det giver mig ikke ret meget.  205 

AR: Men hvordan er dit indtryk så af den interne revisionsbranche og professionen? 

CK: Jeg tror den er fremherskende, jeg tror den bliver større. 

AR: Har du samarbejde med nogle kollegaer? 

CK: Ja jeg er i en revisionschef gruppe i den offentlige sektor eller i den statslige sektor. 

Men øh, vi har nogle møder en eller to gange om året, de giver ikke noget, det er 210 

badedyr. Det er det altså i ikke forstået på den måde, de fagligt stærke, men det giver 

ikke noget. Jeg er det man kalder for the one and only, jeg passer mig selv, laver mit 

eget arbejde, ved præcist hvad jeg vil, jeg har ikke brug for råd og vejledning om så-

danne noget, det har jeg sgu godt styr på. Selvfølgelig kan jeg lære, det sgu ikke ret 

meget. Altså rigsrevisionen har jo altid sagt at den her lille pisbutik, er rolle modeller 215 

for de øvrige statslige interne revisioner og vi kan det. Det var hårdt var? 

AR: Er det så dit indtryk af at de andre kigger op på dig? – det kan være lidt svært at 

svare på. 
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CK: Nej det har jeg ret godt styr på, fordi i de sidste fem år, rigsrevisionen har altid 

holdt sådanne noget revisionsseminar for de interne revisioner, de sidste fem år har jeg 220 

været op og holde tale for alle de andre og fortælle dem hvordan fanden vi gør og 

hvordan de skal gøre det. 

AR: Er der, det fordi den trænger til at løfte sig resten af den interne revision? 

CK: Ja det er det, det er det. Jamen det er meget afgørende at principalen, altså vores 

departement chefer, departement cheferne ved at de skal være opmærkesomme på at 225 

få et rigtigt regnskab, de skal kende værdien af de har en intern revision. Men revisi-

onschefen som tegner revisionen skal os så stærk i kødet at han, at han ikk, viser dem 

at han kan det så de tror på ham og kan bruge ham. Det nytter ikke noget at de kommer 

med en der kigger ned i jorden. 

AR: Den her, men i laver ikke kun revision af regnskabet. Dvs. at i også laver rådgiv-230 

ning f.eks. Hvordan foregår den? – hvem rapporterer du til med det i finder ude i 

rådgivningen og de tiltag i laver?  

CK: Så referer jeg eller taler direkte med ledelsen, topledelsen, i der styrelser vi har. Og 

det er de jo rigtige glade, jeg gå direkte ind til deres økonomidirektør eller direktør og 

fortæller dem bum, bum. Der er flere økonomidirektører jeg har været coach for, for 235 

at fortælle dem hvordan fanden de skal agere, hvordan de skal håndtere deres job. Det 

gør jeg meget. 

AR: Hvad sådanne en ting som risikostyring? 

CK: Jamen det har vi jo meget. Vi bruger jo, vi beder dem jo om, også deres egen 

strategiske analyser for at identificere hvor ligger risiciene i jeres virksomhed, hvordan 240 

klassificere i de her risici, hvad for nogle kan i leve med, hvad for nogle kan i ikke leve 

med og hvad for skal i ved lejlighed tage fat i. Og det jo også ud fra et revisionsmæssigt 

synspunkt, hvor vi gå ind og kigger på de enkelte regnskabsposter, væsentlighed og 

risiko. Så vi meget bevidste om at risikoen er en vigtig del af virksomhedens styrings-

grundlag og styrelsens styringsgrundlag. Men det kræver de er professionelle nok til at 245 

gøre det.  

AR: Så der er meget sådanne en, en, en revisionstilgang til risiko? 

CK: Ja, ja altså jeg har en revisionsmæssig tilgang til det, deres økonomifunktioner har 

den økonomiske risikovurderingstilgang. Men virksomheden skal jo havde den mer-

kantile risiko tilgang, den har jeg jo ikke. Altså jeg kan jo godt se flyvemaskinen kan 250 

falde ned eller at en kampvogn kan bryde sammen, en motor kan bryde sammen, det 

kan en hver forstå. Men de jo har den merkantile, altså de har den virksomhedsmæssige 

tilgang til det. 
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AR: Hvad med sådanne noget som COSO modellen f.eks. og det meget fokus på ja-

men en virksomhed har nogle strategiske mål og hvad er risikoen for at vi ikke kan 255 

opnå de mål… 

CK: Jamen der kigger vi jo også på, altså kan vi levere den vare. Hvad er vores core 

business, hvad er det vi skal nå. Og COSO reglerne har jeg selv undervidst i, i rigtigt 

mange år. Men du skal være opmærksom på at risiko det er jo bevist eller ubevist risi-

kostyring, og COSO det har vi ikke, det har jeg ikke kunne folde det ud over, men de 260 

har deres egen modeller for hvordan de gør det, og de fungere fint.   

AR: Så det har været sådanne nogle lokale løsninger? 

CK: Ja det har været lokale løsninger, men de skimmer over til hvad siger faglitteratu-

ren. Jeg er også ude og forklarer det og holder kurser for dem og møder med.  

AR: Hvis jeg siger hvilken standarder og risikostyringsmodeller anvender man i det 265 

offentlige, hvad vil du så svare? 

CK: Jamen der tror man laver sin egen modeller, men man kigger til dem, til COSO 

modellen f.eks. Tag de elementer. Der sidder jo folk som du og jeg i deres økonomi-

funktioner som kender teorierne forfra og bagfra og folder det ud ifht. det. Vi har jo 

også haft et hav af konsulenter som kommer ind og kigger på virksomhederne og laver 270 

konsulentrapporter og forandringsprocesser og alt muligt. Så teoretisk er vi slet ikke 

bagud.  

(Telefon ringer og tages) 

AR: Afslutningsmæssigt, sådanne noget med hvorfor tror du man ender med de her 

standarder og risikostyringsmodeller, de her setups? 275 

CK: Jeg tror jo på at virksomheder skal styres ifht. den risiko ved at styre en virksom-

hed, der skal man kende hvilken risici en virksomhed har. Hvad kan den blive ramt af 

og hvad skal den gøre for at undgå de her ting. Der er risiko forskelige niveauer ned 

gennem virksomheden, risikoen, altså du kan sige det meget enkelt, altså en kæde er jo 

ikke stærkere end sit svageste led. Så det gælder jo om at vide hvor i organisationer har 280 

du hvilken risici og hvordan håndterer du de risici. Også laver man normalt det man 

kalder en katastrofestyring, man styrer ifht. de væsentligste risici og de mindre må man 

løse eller kan man negligerer. Så risikostyring er jo ikke særligt voldsomt teoretisk, det 

sammen så nå du kører bil der laver du jo også en risikovurdering hver gang du drejer 

til højre, hver gang du drejer til venstre, hver gang du kører lige ud. Så det foregår jo 285 

ubevidst men nå man taler om det og har nogle modeller til det, så det jo blot for at 

sikre at man har en struktureret tilgang til at arbejde med risiko, så man ikke glemmer 

nogle hjørner og komme ved det. Men det kræver man har vedligeholdelses apparatet, 

at man har medarbejdere der kan håndtere de her ting. Men det er det sammen som 

nå man er i krig, da vi var i Afghanistan, i Irak der laver man også risikovurdering hver 290 
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gang man gå på patrulje, har vi nu de ting med, hvad er risiciene, er det et farligt om-

råde, nogenlunde område eller hvad. Altså der risikostyring med. 

AR: Mange tak skal du havde. 
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Interview BR, Europæiske Rejseforsikring 

Foretaget d. 1/7-2016 kl 15.30-16 

Respondent: Birgitte Rousing(BR) Interviewer: Ask Ransdal Hansen(AR) 

 

AR: Jeg vil gerne starte med at spørger, eller bede dig om at fortælle lidt om hvem du 5 

er og hvad din position er.  

BR: Altså jeg er revisionschef her i Europæiske Rejseforsikring (forkortet ER), det har 

jeg været i øhm, ca. 1,5 år. Ellers er min baggrund at jeg har været intern revisor i hele 

mit arbejdsliv, som er mere end 20 år, øh i den finansielle branche. De første par år 

har jeg været IT revisor men ellers har jeg haft fokus på ikke IT de sidste 20 år og de 10 

sidste 12 år har jeg kun lavet operationel revision ikke finansiel revision. Så jeg har ikke 

lavet regnskabsrevision de sidste 12 år, men har lavet det før.  

AR: Hvad er din uddannelse?  

BR: Cand.merc.aud fra Aarhus. Ja det vel det. Med mindre du vil vide mere, det var 

kun min baggrund ikke? 15 

AR: Jo til at starte med, øhm, hvor mange sidder i her i intern revisionsafdeling? 

BR: Jeg er alene. Så jeg sidder her alene. 

AR: Så i laver operationel, eller du sidder og laver operationel her, øhm, bruger du så 

nogle standarder i det arbejde? 

BR: Øhm, jeg bruger sådanne set IIA’s standarder når vi snakker revisionsmæssigt, det 20 

er sådanne at ER er den del af den tyske koncern Munich Re, øhm og øh de har jo så 

en intern revision også og øh et revisions koncept, som man bruger, de har et revisi-

onssystem, de har udviklet en revisionsproces med noget planlægning og noget udfø-

relse, og nogle standarder til hvordan man laver et arbejdspapir, og et revisionsprogram 

og hvordan laver man en revisionsrapport. Og det skal jeg selvfølgelig følge fordi jeg 25 

er en del af koncernen, øh og i det koncept er der også udarbejdet en funktionsbeskri-

velse som også er en, som jeg i stor udstrækning skal følge og bruge som funktionsbe-

skrivelsen i DK og for den sags skyld også Sverige, for jeg er også ansvarlig for Sverige, 

det svenske datterselskab der er i koncernen. Men jeg har selvfølgelig mulighed for at 

sætte retningen til danske regler, vi har revisionsbekendtgørelsen i DK, så der er nogle 30 

faste ting der skal stå i en funktionsbeskrivelse i DK og det har jeg selvfølgelig mulig-

hed for at tilrette. Men i den her funktionsbeskrivelse står der jo også at vi, som nogle 

i vores i koncern anvender IIA standarder som grundlag for revisionsprocessen og 

revisionen som sådan. Så det gør jeg. Og det er jo så heller ikke fremmede for mig 

fordi det gjorde jeg faktisk også i mit tidligere job. Så alt den tid jeg har arbejdet med 35 

operationel revision har jeg brugt IIA standarderne. Øhm ud over det, så bruger vi på 
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IT siden, i koncernen, bruger vi COBIT som grundlag for at strukturerer IT revision, 

deler den op i forskelige områder osv., osv., øh og hvad er der for nogle test vi laver, 

det er inspireret af COBIT. Øhm og så har man i vores koncernen, og det vil jeg sige 

bygger ikke på nogle standard, der har man en model for internal control system som 40 

er udviklet i samarbejde med man har haft E&Y så vidt jeg ved, fordi det var før min 

tid, øh inden og hjælpe med at få det her op, struktureret i koncernen og der kan man 

sige at det er, nå man ser på det så er det til dels inspireret af COSO, men det er ikke 

sådan at man direkte anvender COSO, og man sige det som internal control system, 

det så faktisk også noget vi tager hensyn til nå vi laver vores revisionsprogram. Det er 45 

sådanne at vores revisionsprogrammer det er en matrix hvor man gå ind og siger hvad 

er det for nogle revisionsspørgsmål man ønsker at afdække og hvad er det for en risiko 

osv., osv., men her går man også ind og ser er nogle kontroller der afdækket i det her 

internal control system som man tager hensyn til. Så på den måde er det en lille smule 

integreret i den måde vi opbygger vores revisionsprogrammer på. Men jeg vil ikke de-50 

cideret sige at vi bruger COSO, det vil jeg ikke sige. 

AR: Mmm hvordan definerer du operationelrevision her? Hvad arbejdsområdet? 

BR: Øhm, for mig der er operationelrevision øh meget ifht. at man, som udgangspunkt 

kigger på alle risici for virksomheden. Det kan være strategisk risiko, det kan være 

business risiko, øhm i virkeligheden også nogle af de ting som COSO ligger op til, men 55 

at det er dem man kigger på også går man efter de højeste risici, det er dem man revi-

derer. Hvorimod for mig er det modsatte, som jeg ser i hvert fald, er det modsatte 

finansiel revision, der laver man risikovurdering hvor man går ud fra at man skal af-

dække risikoen for væsentlige fejl og mangler i regnskabet. Så kan man godt reviderer 

den sammen proces fra begge synspunkter, man kan godt gå ind her når man snakket 60 

forsikringsbranchen og kigge på præmieudbetalinger, hvis det var finansiel revision 

fordi det vil være regnskabsposten på præmieudbetalinger eller præmieindbetalinger, 

så præmier. Men når jeg kigger på det operationelt så vil jeg nok mere kalde det poli-

ceadministrationen og tegningsprocedurer og sådanne noget. Så jeg vil nok kalde det 

en smule andet, men noget af det er også overlabbende processer man kigger på. Jeg 65 

vil bygge min revision anderledes op, fordi jeg hele tiden starter ud med nogle andre 

risici, og jeg vil måske også ende op ende med nogle forskelige konklusioner, fordi det 

kan godt være nå hvis vi har en svaghed i vores processer, så kan det godt være at det 

har en operationel risiko som ikke er mitigeret men at det egentlig ikke munder sig ud 

i væsentlige fejl og mangler i regnskabet og hvis så man laver finansiel revision så vil 70 

man bare konkluderer at jamen det kan godt være at vi har en svaghed der, men det er 

ikke noget vi er bekymret for som revision fordi at vi tror ikke det vil udmønte sig i en 

væsentlige fejl og mangler i regnskabet, eller at det er under vores væsentlighedsniveau 
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når vi reviderer, hvorimod når jeg kigger på det operationelt så kan jeg godt komme til 

en helt anden konklusion. Det er sådanne jeg forstår forskellen mellem finansiel og 75 

operationel revision, jeg ved at vi diskuterer det meget i branchen, øhm, men for mig 

er der en klar forskel. Der er andre der mener at det stort set er det sammen.  

AR: Når du laver en revisionsplan for et år, hvem laver du så den sammen med? Eller 

hvem skal godkende den, hvad er processen? 

BR: Processen er at jeg laver en revisionsplan og den revisionsplan indgår faktisk også 80 

i koncernens revisionsplan. Så det betyder at den skal godkendes og den koncern jeg 

snakker om her er faktisk en del koncern, det er et tysk selskab som hedder Ergo som 

Munich Re ejer ikk. Men Ergo laver en fælles revisionsplan som bliver godkendt af 

direktionen i Ergo. Så det jeg gør, det er at jeg laver et udkast til en revisionsplan, så 

drøfter jeg det med min tyske kollega i den interne revision i Ergo, og de skal så som 85 

sådanne godkende det, og så præsenterer de det for deres direktion som så skal god-

kende det, parallelt med det præsenterer jeg det for min bestyrelse, fordi det er min 

bestyrelse som skal godkende min revisionsplan jf. revisionsbekendtgørelsen og øhm. 

Så der kører sådanne et parallelt forløb, så man kan sige at hvis direktionen i Tyskland, 

altså Ergo eller den interne revisions i Ergo har nogle kommentarer til det, så prøver 90 

jeg at tilpasse mig ifht. det, men så har jeg min bestyrelse som også skal godkende det. 

Og hvis du ser på processen så er den typisk sådan at jeg får en godkendelse fra intern 

revision i Ergo, så putter jeg, så præsenterer jeg den for min bestyrelse også er det først 

derefter hvor de præsenterer den for direktionen, og det er simpelthen tidslinjen, at 

mit bestyrelsesmøde ligger normalt før de har mødet med direktionen i Tyskland, så 95 

det egentligt ikke særligt gennemtænkt det er mere at sådanne ligger tidslinjen, øhm. 

Og den selvfølgelig risikobaseret, vi har nogle risikomodeller, og nu har jeg forberedt 

mig en lille smule (tager papir frem) (AR: Fantastisk) Som du sådanne set godt må se 

her og egentlig godt må få det her med. Altså det her er jo bare et tænkt eksempel. Men 

ned af har vi alle processerne her og der(utydeligt) 2 fordi det er et tænkt eksempel. 100 

Men det vi så går ind og gør det er at vi kigger, det her siger ikke så meget (bladrer 

rundt) vi går så ind og giver nogle risici som er defineret i den her risikomodel og der 

går vi ind og ser på hvor vigtigt er det, hvor stabil er den her proces, sådanne at hvis 

du har udskiftning i ledelsen eller der er mange ændringer i systemer og processer, 

jamen, så har du så, så vurderer du at risikoen er højere her ikk. Så gå vi ind og ser på 105 

hvordan er kompleksiteten i den her proces, for at se, jamen risikoen er højere hvis det 

er en kompleks proces. Så går vi ind, så det var faktisk ikke rigtigt hvad jeg sagde 

omkring stabilitet fordi det er herover ved people hvor vi nok vil se på ledelsesudskift-

ning. Men her over ved people vil vi jo også kigge på hvor mange er de egentligt, er de 

nok, er dem der så er det, som så har været der i ”100” år eller hvor mange der i hvert 110 
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fald ikke er nye, er de så også kompetente, har de, de rigtige uddannelseskompetencer 

og sådanne noget til det, afhængig hvor meget vi vil. Også vil vi så gå ind og se her på 

hvordan er kontrolmiljøet med, som jeg sagde det her internal control system som vi 

har i forretningen, hvor de forretningsområderne er ansvarlige for at og sætte det op 

og definerer hvad har de af kontroller og beskrive det. Så gå vi ind og ser på, hvordan 115 

er det? Kontrolmiljøet. Øh så begynder vi at komme over sådan relativt også kigger vi 

også her på hvad er compliance risikoen, hvad er risikoen for fraud, hvad er risikoen 

for reputation risk i relation til den her proces. 

AR: Og det giver så en række revisioner som bliver godkendt i løbet af et år? 

BR: Jaja, så rater vi det her, også er ideén at dem der er højest risiko på, det er dem vi 120 

skal gå efter. Det vi så sammenligner med herude det er hvornår vi sidst har revideret 

det og hvad er det for en frekvens vi synes det skal revideres på og den er til dels 

bestemt af risikoen også. Det vi gøre her det er så, du kan så bestemme, og det har jeg 

faktisk prøvet at illustrerer, det er derfor der er to, man kan gå ind og sige jamen plan-

lægningen den skal faktisk være manuelt sat eller den skal være ud fra de her, så du kan 125 

gå ind og over rule hele den her model hvis nu vi f.eks. har et lovkrav om DK om at 

der skal revideres et eller andet hvert år, så kan jeg gå ind og over rule modellen, fordi 

det kan jo godt være at det ikke vil være det der vil springe ud risikomæssigt så derfor 

kan jeg gå og over rule den. 

AR: Den her plan bliver godkendt både i Tyskland også i DK(BR: Ja), hvad, øh, foku-130 

sere f.eks. Tyskland er de meget enige, eller kommer de med noget eller? 

BR: Jeg synes ikke jeg har fået så meget, altså, faktisk, altså den gang jeg kom var revi-

sionsplanen jo planlagt og defineret, så jeg har kun været gennem processen et år. Og 

øh øhm, der fik jeg egentligt ikke, altså det jeg har præsenteret og anbefalet, det var 

også det der endte op med at være revisionsplanen. Man kan så sige det jeg havde gjort 135 

ifht. min egen bestyrelse det var at, at jeg havde, selvfølgelig havde jeg drøftet med på 

forhånd, hvad var det de var interesseret i kom på, og det havde jeg drøftet før.  

AR: Dvs. du tager bestyrelsens interesse i DK også få de det med også præsenteres det 

for Tyskland.  

BR: Ja, ja. Det prøver jeg at få med herinde. Selvfølgelig skal det også være sådan at 140 

min risikovurdering hænger sammen med hvad bestyrelsen har af ønsker, men det kan 

godt være at hvis bestyrelsen har et eller andet meget øh interessant emne, som de 

virkeligt, virkeligt gerne, som de ligger meget vægt på jeg putter på revisionsplanen, så 

vil jeg gå ind og over rule min risikovurdering her op.  

AR: Så det er først og fremmest den DK bestyrelse du prøver at skabe værdi for, kan 145 

man sige  

BR: Ja, altså jeg mener helt klart at min arbejdsgiver det er den DK bestyrelse.  
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AR: Øh, nå i, nå du så i samarbejde med den danske bestyrelse skal finde ud af den her 

audit plan, er i så meget drevet af tendenser i samfundet og sådanne nogle ting, eller er 

det de risiko de ser? Altså er det meget omskifteligt eller usikkert miljø eller hvordan 150 

fungerer det? Er du deres svar på de risikoer der opstår? 

BR: Jeg synes at det er præget af risiciene i forretningen og ikke så meget hvad sker der 

uden om os. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle ting, hvor der kan være 

præget af noget udefra, databeskyttelse kunne være meget aktuelt, altså det jo en af de 

ting vi drøfter en lille smule mere i øjeblikket om vi skal sætte på. Det er selvfølgelig 155 

efter samfundet. Den anden ting der os, så snakker vi også IT, Cyber security er jo 

også et virkeligt ”pop” ord. Og Cyber security er faktisk når du ser på øh koncernens 

revisionsplan, så det faktisk er noget som Munich Re har været inden og sagt at det vil 

gerne mere bygget på, sådan en revision som går lidt mere bred (AR: Hvem undskyld?) 

Munich Re som er vores moderselskab. At de har sagt at i år, er det en revision som 160 

de gerne vil havde kørt i de forskellige selskaber, jeg er så ikke blevet ramt af den i år, 

jeg bliver sandsynligvis ramt at jeg skal havde Cyber security på næste år fordi der 

kommer nogle revisioner fra koncernen. Det kan der komme i tillæg til hvad jeg putter 

på planen, der kan altså komme nogle krav for koncernen med nogle ting jeg skal putte 

på, fordi de gerne vil havde sådanne nogle hvor man går ud på flere enheder og ser 165 

hvordan ligger man på det her område. Og de typiske inspireret faktisk af hvad der er 

lige op i tiden. Fordi den der har været før det, har været en revision de kaldte system 

of governance, som var overholdelse af Solvens 2 regler som er nye regler inden for 

forsikringsbranchen og det er jo også helt klart noget der kommer udefra. 

AR: Bliver du egentligt, hvad kan man sige, external review af Tyskland? – kommer 170 

der nogle interne revisorer op og kigger på dig? 

BR: Jeg, alle mine rapporter bliver sendt til QA der nede, i udkast, så før jeg sender 

dem ud til den revideret part, i udkast, så de igennem QA i Tyskland. Øhm den pri-

mære grund til det, er at jeg jo bruger den her template, der nede fra, og den går også 

på at man rater området totalt set men også delområdet indenfor revision.  175 

AR: Så de får nogle scores? 

BR: Ja de får nogle farver fra grøn til rød ikk. Og æh og dem giver det jo altså mening 

os og havde en eller anden ensartethed i koncernen, så det er en af de vigtigste opgaver 

for dem i den tyske QA der er at se den rating og det niveau jeg kigger på det også 

ensartet ifht. hvad de andre lokale revisorer ligger, eller for den sags skyld interne re-180 

visorer i Tyskland.  

AR: QA hvad betyder det? 

BR: Øh, quality assurance og review.  

AR: Okay godt. Øh hvor mange lande opererer de i? 
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BR: Pas, 20 vil jeg sige.  185 

AR: Men de skal havde et værktøj til at sikrer hvordan det går i de forskelige lande? 

BR: Ja, i mellem 20 og 30 

AR: Du medlem af IIA ikk (BR: Jo) Hvor aktivt bruger du det? 

BR: Altså nu jeg jo medlem af bestyrelsen af IIA. (AR: Det var jeg ikke klar over) Det 

er jeg. Jeg er bestyrelsesmedlem i IIA. Jeg vil sige, IIA bruger jeg jo fordi jeg bruger 190 

IIA standarderne og prøver at holde mig opdateret øh på dem, internationalt. Men hvis 

man ser den DK organisation så synes jeg den giver øh 2 gode ting. Den ene er at der 

er nogle erfa grupper og der er erfa gruppen faktisk inden for forsikring temligt vel-

fungerende, altså jeg vil tro når, vi har møder en gang i kvartalet og der møder der en 

10-15 ahh, nærmere 15-20 interne revisorer fra forsikringsselskaberne op, det jo så-195 

danne rimeligt mange. Der har var altså en rimeligt god erfaringsudveksling. Så det 

synes jeg en af de ting man kan bruge rigtigt meget fra IIA. Den anden ting synes man 

kan bruge rigtigt meget, nu vil alle grine når de læser det her, det jo så foreningens blad, 

som prøver at bringe aktuelle artikler, og grunden til at folk vil grine det fordi jeg er 

ansvarlig for det, så derfor vil de grine af det, så det skal jeg jo synes er et godt værktøj.  200 

AR: Øh, du sidder i de her, hvad kalder du det alfa grupper? 

BR: Erfa, erfaringsudvekslingsgrupper.  

AR: øhm så du kender egentligt rimelig godt branchen fordi du sidder sammen med 

dine kollegaer i den. Øh når du kigger over forsikringsbranchen, er i så meget ens, eller 

gør i det meget forskeligt? Hvordan vil du i definerer jer – jeg tænker her på den interne 205 

revision. 

BR: Øhm… Jeg tror at jeg gør det meget anderledes end de fleste andre, fordi de fleste 

andre har stadigvæk at deres hovedområde også at supporterer den eksterne revision, 

eksterne revision så de laver finansiel revision, meget af tiden. Så laver de måske noget 

proces revision eller et eller andet hist og her, hvor de laver nogle specielle opgaver 210 

som ikke er relateret til regnskabet. Rigtigt mange af dem laver stadigvæk regnskabsre-

vision og støtter det, og det betyder jo at når de laver deres risikovurdering, laver de 

en risikovurdering af hvad en ekstern revisor gør med at de tager udgangspunkt i regn-

skaber og hvad er væsentligheden ifht., og finder et væsentlighedsniveau, øh, også det 

den måde man vælger sine revisioner ud på. Også kigger man selvfølgelig også på er 215 

der mange skønsmæssige vurderinger, så det selvfølgelig der man går ind, man går ind 

og på hensættelserne, men det ikke sikkert det er den interne revision der kigger på 

hensættelser, det kan være at det er det som den eksterne revision der vil ikk.  

AR: Ser du en udvikling i fokus, eller har det været meget stabilt? 

BR: Altså selvfølgelig er der lidt udvikling, men jeg synes bare at den primære udvikling 220 

er der hvor man er en del af et internationalt selskab, nu er det ikke derfor at jeg øh 
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gør det her. Fordi min forgænger lavet faktisk finansiel revision og brugte 90% af sin 

tid på de. Øhm, men grunden til at jeg har ændret den strategi er at der ikke var kapa-

citet nok, og fordi jeg har en større interesse inden for operationel revision, så jeg valgte 

jeg var mest interesseret i, og han har helt sikkert også valgt hvad han var mest inte-225 

resseret i, for han var mere interesseret i finansiel, men ellers synes at der hvor man ser 

at folk rykker over til at lave operationel revision i intern revision, det er der hvor du 

er del af en koncern og det ligesom kommer fra koncernens side.  

AR: Øh af de finansieller eller de forsikringsmæssige virksomheder er de også under-

lagt bekendtgørelsen om finansielrevision?  230 

BR: Ja 

AR: Okay, så der ligger vel os, altså man skal være compliance overfor den, altså sådan 

som jeg har snakket om tidligere, så har den tit ligget bolden lidt mere over mod den 

finansielle revision.  

BR: Jeg forstår godt hvad du siger, det er jo sådanne i revisionsbekendtgørelsen der 235 

kan bestyrelsen vælge om den interne revisor skal underskrive regnskabet eller ej. 

AR: Og hvis det bliver valgt at underskrive, så selvfølgelig fokus på den finansielle, 

man skal være fuldt compliance. Så det du ser at de kollegaer der underskriver regn-

skabet stadigvæk, de laver finansiel revision? 

BR: Ja, men du har også nogle som ikke underskriver som også laver det, Louise i 240 

Pension DK hun underskriver ikke fordi at hun ikke er inden over f.eks. hensættelser 

der det et eksternt firma, da det Deloitte jeg er ikke helt sikker der reviderer dem, så 

derfor underskriver hun ikke, men det hun laver er finansiel revision.  

AR: Så fokus er at cutte ned på revisionshonoraret fordi vi gør det selv? 

BR: Ja. 245 

AR: Okay 

BR: Det er det stadigvæk ikk. Øhm det jo. Ellers er revisionsbekendtgørelsen, sådan 

meget åben. Men jeg synes, altså min holdning til revisionsbekendtgørelsen er jo grund-

læggende at jeg ikke helt tror at tilsynet har forstået hvad operationel revision er og 

hvad forskellen på finansiel revision og operationel revision er, eller har den sammen 250 

forståelse som jeg har. Øh. Og det betyder at de opfatter stadig intern revision som 

noget der ligner det som en ekstern revisor laver, fordi det jo det revision er. Hvis du 

ser den medarbejde i tilsynet eller de medarbejdere der sidder i tilsynet, så er det jo 

også revisorer som har deres erfaring fra eksterne revisionsfirmaer, så det er den verden 

de kender. Så det er deres forudsætning, så det er måske lidt svært for dem engang i 255 

mellem for dem at forstå hvad kan man ellers. Jeg kan finde på at reviderer en salgs-

proces eller en marketingsproces med fokus på noget helt andet end omkostningerne 

som der gå på regnskabet.  
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AR: Apropos det her med det typisk er revisorer der sidder med den interne revision. 

Hvad tror du den typiske uddannelsesbaggrund er for jeres medlemmer hos IIA. Lig-260 

ger den stadigvæk hos cand.merc.aud, ligesom der selv, eller sker der nogle bevægelser? 

BR: Altså nu har jeg været i branchen i over 20 år. Dengang jeg kom ind der så var det 

sådan der var det afdanket bank og forsikringsfolk som var kommet over i de interne 

revisioner også begyndte det at være over til det revisoruddannet. Jeg tror faktisk mere 

og mere at de interne revisioner går efter højt uddannet revisorer, bla. Cand.merc.aud. 265 

Det er det jeg hører ude, man skal havde, helst en kandidatgrad eller skal det være en 

bachelor man har. Så jeg tror virkeligt at i øjeblikket at de interne revisioner går mere 

og mere efter nogle der har en cand.merc.aud. men også at de har nogle års erfaring 

før de kommer der ud, fordi man kan heller ikke bruge helt unge, det har de interne 

revisioner ikke kapaciteten til.  270 

AR: Men det sætter jo en fokus på de klassiske revisionsstandarder og ikke IIA og 

dermed ryger man også over på den finansielle primært, er det også dit indtryk? 

BR: Altså det er mit indtryk at når du kommer til revisionsafdelinger ala min, hvor man 

fokuserer på operationel revision, at folk skal læres op og lige vendes om og lære noget 

ny, at revision kan også være noget andet, end det de eksterne. Og du kan jo også 275 

stadigvæk finde sådanne, altså du har jo også stadigvæk de her, som jeg siger der er 

rigtigt mange af mine kollegaer som stadigvæk laver finansiel revision, de vil jo sige de 

ikke følger IIA standarderne men de i virkeligheden følger revisionsstandarder og dem 

følger jeg så ikke. Vil jeg ikke sige, det kan godt være jeg finder inspiration i en af dem 

en gang i mellem, men det absolut, jeg følger primært IIA standarder og ikke omvendt. 280 

De vil gøre omvendt, hvis de overhovedet ved at der er noget der hedder IIA standar-

der.  

AR: For at vende tilbage til den her erfaringsgruppe, øhm. Du har været, hvor mange 

år har du været i den? 

BR: Kun siden sidste år, fordi det er forsikringsselskaber, jeg har revideret bank før. 285 

Og dengang jeg revideret bank har jeg ikke siddet i en erfaringsgruppe under intern 

revision. 

AR: Det var nemlig i relation til om man kunne se nogle tendenser, om det rykkede sig 

eller om det bare var et rimeligt statisk billede af at jamen nogle virksomheder gør 

sådanne, andre gør sådanne og sådan er det bare.  290 

BR: Men jeg tror det har rykkede men det er bare ikke, det helst store det helt interes-

sante er jo at Danske Bank har skiftet revisionschef, og hvornår gjorde de det? Det 

gjorde de i øhm, for cirka to år siden, lidt under 2 år siden, hende der er revisionschef 

der ovre og den gamle forsvandt så øh i februar sidste år, februar/marts sidste år, han 

havde regnskab ’14. med og det har jo så, det er jo det helt interessante, fordi hun kom 295 
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fra Codan og skriver heller ikke under på regnskaberne men laver operationel revision. 

Øhm fordi de jo er en del af en koncern RSA. Så hun havde jo det der koncept med, 

og den har hun så solgt til Danske Bank. Så Danske Bank er jo så gået fra finansiel 

revision, og jeg ved det fra jeg selv har været, jeg har været for mange år siden var jeg 

i Danske Bank og revideret Danica Pension og der sad vi jo og lavet hele den finan-300 

sielrevision og ekstern revision de kom ind med nogle partnere til sidst og læste vores 

arbejdspapirer og lavet deres egen protokol. Det var det de lavede, de lavede ikke no-

gen revision, det nok lidt mere nu ikk. Fordi man skal lave noget revision, man skal 

lave noget øh se, genudfører noget efter 610, så kende lidt revisionsstandarderne 

selvom jeg sige jeg ikke følger dem. Men i dag har hun så gået over og sagt at Danske 305 

Bank laver operationel revision. Og det er faktisk noget af det mest interessante der er 

sket i branchen i mange år, fordi det jo en stor spiller på markedet, intern revision at 

Danske Bank tager det der skridt og det så spændende at se om det vil gøre at de tager 

nogle andre med. Og jeg tror dem de kommer til at tage med, hvis de tager nogle med, 

så bliver det de helt store eller mellem store, Nordea har gået over for mange år siden. 310 

Men øhm, men om de tager nogle af de andre med, det er sådanne lidt interessant, jeg 

tror ikke de kommer til at tage de små med, jeg tror ikke de kommer til at tage de små 

jyske banker med f.eks. eller sparekasser med hvor der bare sidder en revisor der, fordi 

jeg tror ikke at de vil kunne vende sig til noget andet, så skal de ude fra mig som har 

siddet med de i mange år, kommer ind og vil lave operationel revision fordi det man 315 

selv interesseret i. Men det ikke med de folk de har der ovre, øh, som vant til at lave 

finansiel revision og sådanne noget, dem får man ikke omvendt. De sidder også alene 

og skal udvikle en ny model alene osv., osv., dem får man ikke med, absolut ikke. Men 

det kunne godt være at der kommer en gnidning på nogle de mellemstore og store 

interne revisionsafdelinger, det er spænende at se. Og nu snakker jeg kun om den fi-320 

nansielle sektor, fordi hvis du udenrfor den finansielle så det noget andet. 

AR: Hvor tror du i den finansielle sektor værdien ligger, ligger der værdi i at lave finan-

siel revision eller ligger den primære værdi i den operationelle revision?  

BR: Altså, jeg er jo ikke i tvivl, jeg mener at det er den operationelle revision, det er 

også derfor jeg laver det, så jeg laver det fordi at jeg brænder for det, og årsagen til at 325 

jeg brænder det fordi at jeg tror det er der jeg kan levere en værdi.   

AR: Så du egentligt ret klar på hvad dit mål er med intern revision? (BR: Ja) Er besty-

relsen enige med dit mål med intern revision, fordi det har jo været noget af et skift for 

dem så. 

BR: Ja, ja det har det helt sikkert. Jeg tror øh at øh at det har fået, at de overbeviste. 330 

Jeg vil sige jeg kom lidt galt ind i skiftet, fordi jeg troede egentligt at de havde accepteret 
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skiftet før jeg kom. Forstået på den måde at, at det her er det Tyskland har lavet, Tysk-

land har jo ikke lavet finansiel revision fordi det er noget specielt vi gør i DK. Så Tysk-

land havde det egentligt lidt sådan et eller andet, ej det ved vi ikke noget om og det kan 

vi ikke finde ud af at håndtere og det skulle heller ikke til kvalitetsgennemgang i Tysk-335 

land fordi de havde de jo ingen forudsætninger for heller ikk, de vidste heller ikke 

hvordan de skulle forholde sit til det. 

AR: Nej så det var bestyrelsen der i virkeligheden? 

BR: Så den del af intern revisionsarbejde i DK som var finansiel revision før det blev 

lavet isoleret her, også var det så den eksterne revision det blev lavet for. Men omvendt 340 

havde de så også et ønske om at den interne revision i DK lavet det de lavet og.. (AR: 

Når du siger De, så det Tyskland du mener?) Så det Tyskland og intern revision i Tysk-

land, de havde et ønske om at den interne revision i DK og for sags skyld og Sverige 

lavet det de lavede. Ud fra en risikobaseret indgangsvinkle valgte nogle revisioner ud 

og fik dem udført. Så de havde jo så selvfølgelig et problem ifht. at min forgænger 345 

brugte rigtigt, rigtigt meget af sin tid på øh på øh finansielrevision. Øhm og derfor 

havde man også defineret at afdelingen i virkeligheden skulle havde været 1,5 mand 

fordi man lagde noget tid ovenpå, der skulle være plads til det her ikk. Jeg kommer så 

ind og få så præsenteret at det her er den revionsplan jeg skal lave og den revisionsplan 

viser sig for mig at se nu har vi skiftet at nu er det operationelrevision der skal laves. 350 

Øhm, og øh fordi jeg får egentligt at vide af min forgænger, har var en dag og introdu-

cerer min til nogle ting, han har var holdt dengang jeg kom, at det var i en revisionsplan 

der var godkendt af bestyrelsen, og den så ud til, vi havde stadigvæk den finansielle del 

på også får jeg vide nede for Tyskland at det er en anden revisionsplan som er god-

kendt. Øh og det er den jeg skal gå efter fordi det er den der er godkendt af direktionen 355 

i Tyskland. Så siger jeg men det er ikke den der er godkendt af min bestyrelse, så siger 

nå men det er der bare ikke noget at gøre ved, du har bare at fortælle til din bestyrelse 

at det er den her, og det har vi i øvrigt også aftalt med din bestyrelsesformand. Okay, 

også forestiller jeg mig, at det er aftalt med min bestyrelsesformand og det har de alle-

rede afhandlet og forklaret ham at det er nu den her vej vi går.  Så har jeg ikke haft den 360 

her store diskussion med bestyrelsen om at vi går fra det her over til det her, jeg troede 

faktisk at vi var gået. Så det havde sådanne lidt akavet og komme ind over det, men jeg 

tror jeg har fået forklaret dem forskellen og jeg har så også, så har vi så været i det her 

ressourceproblem, jeg kunne ikke finde ham dér den halve person. Den er lidt svært at 

finde en interne revisor, fordi han må jo ikke beskæftige sig med andet, her, altså jeg 365 

kan ikke havde en halv person som så halvdelen af tiden også beskæftige sig med com-

pliance eller et andet, det kan ikke lade sig gøre vel. Og en halvtidsmedarbejder som er 

kompetent til at arbejde med intern revision, det er også svært at finde ikk, øhm så 



Ask Ransdal Hansen Intern revision, standarder og risikostyring 
 

Side 156 af 157 

  

derfor har jeg så foreslået den her løsning om vi så bad vores eksterne revisor som er 

KPMG om at lave den fulde finansielle revision, fordi passer det med den ressource 370 

jeg er. Så i den forbindelse har vi jo også haft en drøftelse af om var det den rigtige vej 

og gå osv. Og der kan man så sige var det så ifht. hvad der har skabt mest værdi for 

dem, eller var det ifht. hvad omkostningen var i den og dat. Det kunne jo hænge sam-

men omkostningsmæssigt, for vi kunne også havde ansat en person mere også beholdt 

den finansielle revision, så havde så en halvmedarbejdes kapacitet mere, men samtidigt 375 

jeg i en situation hvor man skærer, prøver at spare, at lave besparelser, at skære på 

nogle medarbejdere, så det også svært at ansætte en intern revisor mere ikk. Så det, jeg 

tror de har rimelig forståelse for det, jeg tror de er rimeligt glade for det. Men det har 

været sådanne lidt akavet proces ifht. hvad jeg gerne vil havde haft ikk. Hvis jeg havde 

vidst at de ikke havde fået en introduktion til hvad det var, og fået forklaret omvælt-380 

ningen, så var det måske det jeg havde startet med  

AR: Øh så lige nu er opgaven lidt at vise værdien i det her projekt? Med..  

BR: Ja ja, bestemt. Men det jo også, opgaven er jo også meget, i og med jeg kommer 

ind med en anden approach øh så har jeg også nogle konklusioner som er lidt ander-

ledes end min forgænger. Hvor jeg jo konkluderer at det her er sgu ikke helt godt, 385 

selvom at han har konkluderet at det var helt godt. Fordi og den del er jo så hunderet 

procent enig med ham i, vi snakker ikke om en risiko for væsentlige fejl og mangler på 

regnskabet, men vi taler en risiko ifht. andre risici. Og der har de altså lige også både 

bestyrelsen, men også management her, at der nogle af mine vurderinger lidt anderle-

des end hvad han havde vurderet til.  390 

AR: Ja, vi kommet bredt omkring mange af de områder. Jeg tænkte afslutningsmæssigt 

lige at kører den lidt op, sådanne lidt meta øh og hive den op til det jeg også skrev til 

dig i mailen, jamen sådanne hvad dine tanker er om den interne revision profession, 

ifht. det her med anvendelse af standarder og risikostyringsmodeller. 

BR: Jeg synes personligt synes, og nu er jeg bestyrelsesmedlem af IIA, så nu skyder jeg 395 

mig selv, øhm, så synes jeg at IIA i DK har været for dårlige til at sælge IIA’s standar-

der, for jeg synes faktisk det er rigtigt godt værktøj, så jeg synes man skulle være bedre 

til at både sælge IIA standarder men også COSO, som jeg i virkeligheden også synes 

er en god standard til en risikovurdering.  

AR: Men hvordan kan i sælge det bedre? 400 

BR: Jamen i dag er der jo stadigvæk interne revisorer som, netop fordi man har den 

baggrund og laver det man laver, øh går ud og har den verden at det eneste ren saglige 

af standarder det er selvfølgelig de eksterne revisorers revisions standarder. Det kan 

jeg godt forstå langt hen af vejen, hvis det er det man laver fordi så skal man jo også, 

altså for at de kan bruge ens arbejde, så skal det leve op til dem. Men jeg synes også 405 
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man stadigvæk kan finde meget inspiration i IIA’s standarder og det måske også det 

der kunne åbne op til at vi gik over at der var flere der lavet operationel revision og så 

værdien af det. Fordi det der, jeg ligger jo ikke skjul på at det er det jeg brænder for at 

det er der hvor jeg synes at værdien er, så det er det jeg gerne vil i branchen, men jeg 

synes engang i mellem at det er op ad bakke ikk. 410 

AR: Og det er op ad af bakke fordi det er så tungt, der er så mange eksterne revisorer 

der sidder tungt på den eksterne revision eller hvad? Hvor ligger bakkerne henne? 

BR: Folk er ikke forandringsparate 

AR: Det er et konservativt fag? 

BR: Ja, ja. Og øhm. Altså selv på en IIA konference eller der har jeg hørt folk sige at 415 

det mest vigtige for intern revision det er at skrive under på et regnskab. Det er det jo 

bare ikke i min verden og det er det heller ikke IIA’s verden hvis du kigger uden for 

landets grænser. Det er jo lidt mærkeligt at hvis det var rigtigt og vi så de eneste kloge 

i verden. Danske revisorer er det eneste der har fundet guldægget der.  

AR: Ja bare skrive under på regnskabet, så er den hjemme.  420 

BR: Ja. Fundet det ren saglige der. Hvorfor er det at folk uden for DK ikke laver det 

som vi laver i DK? Det er sikkert fordi at der er rigtigt mange andre har den holdning 

til det at det her også giver værdi.  

AR: Mange tak for snakke 


