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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to determine whether there is a need for an update in the Interna-

tional Framework For Assurance Engagements and the International Standards On Auditing, 

based on the use of data analytics in the audit process. In continuance of this the thesis will dis-

cuss which opportunities the standardsetters have to solve this matter, if the thesis finds a need to 

update the framework and standards. 

 

The methodological approach in this thesis is based on qualitative data. The research includes 

primary data in form of interviews with professionals from international accounting firms with 

practical knowledge of data analytics, the national standardsetter FSR and a professor in auditing 

from the educational institution Copenhagen Business School. Secondary data are primarily 

based on comments from the IAASB data analytics project, from different national standardset-

ters and organizations representing professionals all over the world. 

 

The analysis including the three questions in the problem definition and examines different as-

pects of the area in data analytics and regulation of the accounting and auditing profession. The 

analysis includes the construction of the regulatory framework and standards, how they are being 

developed by IAASB and furthermore it includes the application of data analytics in a few inter-

national accounting firms. The practical use, possibilities and limitations of data analytics, are 

analyzed in regards of the standards, with the purpose of finding possible conflicts and acceptance 

of data analytics in the standards. Based on these findings several possible solutions to the chal-

lenges regarding data analytics are presented.  

 

In the end the thesis concludes that there is no need for an update of the International Frame-

work For Assurance Engagements. However this is not the case regarding the International 

Standard On Auditing. The standards do not support the use of data analytics, nor do they pro-

hibit it. Furthermore there is an urgent need for practical guidance, requested by the profession. 
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1. Indledning 
 

1.1 Baggrund 

I takt med at teknologien og digitaliseringen buldrer fremad, er dataanalyse de seneste år blevet et 

hot topic indenfor mange forskellige brancher, herunder revisionsbranchen. Tendensen medfører 

at mængderne af data i erhvervslivet er vokset betydeligt og anvendelsen af disse data forventes, på 

tværs af brancher, at give en række nye muligheder fremover (Sudan, et. al, 2017).  

 

For revisionsbranchen betyder stigningen, i mængderne af data, at man langsomt bevæger sig væk 

fra at benytte stikprøver og substanshandlinger og over imod en mere risikorettet samt analytisk 

revision. Digitaliseringen og det faktum at data ligger digitalt betyder at revisor fremover vil kun-

ne teste hele populationen, fremfor den stikprøveudvælgelse som kendes fra substanshandlinger-

ne. Mulighederne ved brugen af dataanalyse i revisionen beskrives som; 

 

“Hvor man tidligere måtte foretage stikprøver og så at sige lede efter nålene i høstakken, 
kan vi med analytics blæse høstakken væk.” (Sudan, et. al, 2017) 
 

Med tendensen følger en række nye muligheder, herunder muligheden for at mindske antallet af 

manuelle processer. Processer som tidligere har været både tidskrævende og besværlige kan i nogle 

tilfælde erstattes af et enkelt tryk, hvorefter hele populationen bliver testet. Dataanalyse effektivi-

serer ikke blot processer, men kan i flere tilfælde bidrage til at teste hele populationen (Sudan, et. 

al, 2017). 

 

I revisionsbranchen ses der en stigende tro på at dataanalyse vil kunne øge effektiviteten og kvali-

teten i den traditionelle revisionsproces, og særligt de store globale revisionshuse har taget data-

analyse til sig. De globale revisionshuse har alle investeret markant i nye teknologier, med håb om 

at de kan være med til at transformere den klassiske revision. 

 

Dataanalyse i revisionen gør revisor i stand til at levere en mere risikorettet revision, som i højere 

grad er skræddersyet til den enkelte kunde. Med indsigt i kundens data kan revisor med større 

præcision forudse hvor der er risiko for fejl, eller hvor der er potentiale for udvikling og vækst, 

hvilket åbner op for helt nye muligheder for revisor (Sudan, et. al, 2017).  

 

Med anvendelsen af dataanalyse i revision følger der en række muligheder og begrænsninger for 

revisor, hvor spørgsmålene er mange og svarene er få. Dette leder over i opgavens problemfelt og 

efterfølgende problemformulering.  
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1.2 Problemfelt 
Gennem de seneste år er mulighederne ved brug af data blot blevet større og større, hvilket også 

er gældende indenfor revisionen. Man skal ikke mange år tilbage, før brugen af informationstek-

nologi var fremmed for revisionsprocessen, og hvor revisor manuelt gennemgik hele bunken af 

bilag. De store revisionshuse tror på at dataanalyse vil kunne bringe en ny vinkel til den traditio-

nelle revisionsproces, og de har allerede enormt fokus på dette og alle dets anvendelsesmulighe-

der.  

 

I Danmark er der krav til at revisionen skal udføres med udgangspunkt i de internationale stan-

darder om revision. Standarderne bliver udstedt af organisationen International Auditing and 

Assurance Standard Board, IAASB, som er en underafdeling til International Federation of Ac-

countants, IFAC.  

De internationale standarder om revision giver ikke entydig klarhed, om hvorvidt de tillader bru-

gen af dataanalyse i revisionen eller ej. Som konsekvens af dette vil opgave omhandle problemstil-

lingen omkring den manglende overensstemmelsen mellem de international standarder om revi-

sion og selve anvendelsen af dataanalyse. 

 

Der er på nuværende tidspunkt er der igangsat en proces, hvor IAASB undersøger, hvordan revi-

sionsvirksomheder og interessenter verden over, forholder sig til netop emnet dataanalyse. Under-

søgelserne hos IAASB sker som led i en løbende udvikling af de internationale standarder om re-

vision, med det formål at afdække mulige behov for ændringer af disse.  

 

De internationale standard om revision indgår i begrebsrammen for erklæringsopgaver med sik-

kerhed, hvilket leder over til opgavens problemformulering.  

 
  



8	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

1.3 Problemformulering 
 
Hvorledes skaber revisors  anvendelse af  dataanalyse et  behov for en opdatering 
af  begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og indholdet af  de in-
ternationale standarder om revis ion? 
 

• Hvordan er opbygning af den nuværende begrebsramme for de internationale revisions-
standarder? 

• Hvordan indgår dataanalyse i revisors arbejde? 
• Hvorledes understøtter de internationale revisionsstandarder brugen af dataanalyse? 

 

Opgavens problemformulering er bygget op omkring en række arbejdsspørgsmål, som hjælper til 

at skabe struktur på opgaven. I figuren nedenfor ses både problemformulering, underspørgsmål 

samt de dertilhørende arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene hjælper til at besvare de tre under-

spørgsmål, hvorfor disse danner rammen om de forskellige afsnit i analysen.  

  

Figur 1: Oversigt over opgavens problemformulering, underspørgsmål og arbejdsspørgsmål 
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1.4 Afgrænsning 

Der vil i opgaven udelukkende blive fokuseret på den eksterne revision, hvorfor eksempelvis in-

tern revision ikke vil blive berørt. Opgavens fokus ligger på selve revisionen, hvorfor den rådgiv-

ningsmæssige del af revisors arbejde ikke berøres, hvilket ligeledes gælder andre typer af opgaver 

som eksempelvis review og udvidet gennemgang.  

 

Der vil blive anvendt artikler og materiale fra hele den globale revisionsbranche, men selve an-

vendelse af dataanalyse vil tage udgangspunkt i det danske marked.  

Opgaven vil ikke fokusere på forskellen mellem henholdsvis store og små virksomheder, hvorfor 

udgangspunktet i analysen vil være anvendelsen af dataanalyse generelt i branchen.  

 

Alt materiale der er anvendt i selve analyse er fundet før d. 1 maj 2017, hvorfor materiale som er 

offentliggjort efter denne dato ikke er inkluderet.  

    

1.5 Dataanalyse 

Der er ikke enstemmighed omkring begrebet dataanalyse og hvad det indeholder. Derfor anses 

det som nødvendigt for opgavens læselighed, at definere betydningen af begrebet dataanalyse som 

det opfattes i denne opgave.  

 

I opgaven defineres begrebet dataanalyse som: 

“En analyse e l ler  proces,  hvor målet  er ,  at  kunne skabe overblik og sammenhæng 
på baggrund af  mønstre,  unormalheder e l ler  andre informationer”.  
 

Definitionen er baseret på de to nedenstående definitioner, som er taget fra henholdsvis Deloittes 

guide til anvendelse af dataanalyse i revision, samt EY’s definition af Roshan Ramluka, som er 

partner i EY’s Audit Transformation Analytics Initiative.  

 

“Analytics is the process of analyzing data with the objective of drawing meaningful conclusions.” 
(EY, 2015) 
 

“Data analytics encompass discovering and analyzing patterns, identifying outliers, and extracting 
other useful information from data through computer-assisted techniques. Data analytics may 
include analysis, modeling, and visualization for the purpose of planning.” (Davenport, T., u.d.) 
 

Det er vigtigt at læsere og forfattere har samme forståelse af hvad begrebet dataanalyse omfatter, 

da det vil blive brugt i store dele af opgaven.  
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1.6 Opgavens struktur 
Til besvarelse af problemformuleringen, er opgaven bygget op omkring fire områder; indledning, 

metode, analyse og konklusion.  

Efter indledningen, hvor opgavens problemformulering præsenteres, vil der blive redegjort for 

opgavens anvendte metode. For metoden vil der blive opstillet hvorledes empiri er indsamlet og 

hvordan den bidrager til besvarelsen af problemformuleringen.  

Efterfulgt af metodeafsnittet kommer analysen, som bygges op omkring problemformuleringens 

tre underspørgsmål og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. Underspørgsmålene fremføres i krono-

logisk rækkefølge, da dette guider læseren bedst muligt igennem opgaven.     

Slutligt konkluderes der ud fra den samlede analyse om hvorvidt revisors anvendelse af dataanaly-

se skaber behov for en opdatering af begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed og 

indholdet af de internationale standarder om revision.  

Til sidst i opgaven vil en perspektivering præsentere andre interessante emner og problemstillin-

ger, som er relevante i forhold til emnet. 

På næste side ses opgavens struktur i figur 2. 
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Figur 2: Oversigt over opgavens opbygning 
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2. Metode 

Til besvarelsen af problemformuleringen vil der blive taget udgangspunkt i den induktive metodi-

ske tilgang (Andersen, I., 2005:32). Denne metode tager afsæt i enkelte hændelser, i form af em-

piri, for på baggrund af dette at opnå en generel viden om teorien (Andersen, I., 2005:32). Da 

dataanalyse ikke anvendes med udgangspunkt i én bestemt teori eller ét regelsæt, vil den indukti-

ve tilgang muliggøre at opnå en generel viden om emnet, og på baggrund af dette, vil det kunne 

konkluderes, hvorledes anvendelsen skaber et behov for opdatering af begrebsrammen for erklæ-

ringsopgaver med sikkerhed og de internationale standarder om revision.  

Nedenfor, i figur 3, ses en fremstilling af indholdet i afsnittet. 

 

	
Figur 3: Oversigt over indholdet af metode afnittet 

 

I dette afsnit vil den erhvervsøkonomiske metode, casestudier, blive belyst som det første, da det 

er denne metode som vil danne grundlaget for opgaven. Efterfølgende vil der blive redegjort for 

henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder, samt en række overvejelser omkring både fordele 

og ulemper ved disse to metodiske tilgange. I forlængelse af redegørelsen af de kvalitative og kvan-

titative metoder, vil det efterfølgende afsnit indeholde valget af empiri, og hertil de forudgående 

overvejelser for dataindsamlingsprocessen. Herefter begrundes valget af primær og sekundær em-

piri, i forhold til opgaven og problemformuleringen. Med afsæt i valg af primær empiri, præsente-

res den primære data som undersøgelsesdesign, herunder valg af respondenter og den metodisk 

tilgang til dataindsamlingsprocessen.  
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Til slut vil metodeafsnittet indeholde en vurdering af kvaliteten af den primære empiri, hvilket 

sker med afsæt i de tre kvalitetskriterier; gyldighed (validitet), pålidelighed (reliabilitet) og til-

strækkelighed (Olsen, P. B., 1999).   

 

2.1 Casestudie 

Et undersøgelsesdesign betegner den måde, hvorledes det fænomen, som er genstand for undersø-

gelsen, udforskes. Undersøgelsesdesignet bidrager til sikring af utvetydig besvarelse af problem-

formuleringen, og i den forbindelse er der en række forhold som bør overvejes i forbindelse med 

indsamlingen af data, herunder blandt andet valg af respondenter (Andersen, I., 2005:112). 

Den overordnede metodiske tilgang til denne opgave, omkring behovet for en opdatering af be-

grebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, vil tage udgangspunkt i den erhvervsøkono-

miske tilgang, casestudier. Casestudiet benyttes typisk ved undersøgelse af organisationer eller 

virksomheder, og bruges til at belyse et samtidigt fænomen indenfor det virkelige livs rammer 

(Andersen, I., 2005:112). Her vil fænomenet være de nyligt opståede muligheder indenfor data-

analyse ved udførelsen af revisionen. Formålet med casestudiet er at analysere en konkret case og 

opnå almen viden herigennem, og hertil give en praktisk og konkret illustration af problemstillin-

gen (Rendtoff, J. D., 2007). 

Besvarelsen af opgaven vil tage udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel, som bygger på et prin-

cip om at man må forstå de enkelte dele ud fra en helhed og at helheden forstås ud fra de enkelte 

dele (Den Store Danske, Hermeneutisk cirkel, u.d.). Dette betyder i praksis at hver gang der op-

nås ny viden, vil dette medvirke til en ændring af den helhedsopfattelse, som var det oprindelige 

udgangspunkt (Andersen, I., 2005:198). 

Der skelnes mellem single casestudier og multiple casestudier. I denne opgave er der tale om mul-

tiple casestudier, da der arbejdes med flere enheder, i form af revisorer og revisionshuse, og ikke 

én konkret enhed (Andersen, I., 2005:113). Formålet med multiple casestudier kan være ønsket 

om at producere en generel viden på tværs af branchen, eller i dette tilfælde forskellige revisorer. 

Der ønskes herved at opnå en generel viden på tværs af revisionsbranchen, og opnå en bred for-

ståelse omkring anvendelsen af dataanalyse i de forskellige revisionshuse. 

Kritikken af casestudier bygger på, at den opnåede viden kan være vanskelig at generalisere, hvil-

ket betyder at casestudier på sigt kan bruges til at opstille hypoteser, som senere kan testes. Der-

udover giver casestudiet en kontekstafhængig viden, som kræver viden indenfor det aktuelle felt, 

for at kunne forstå konteksten (Rendtoff, J. D., 2007). Casestudiet giver endvidere mulighed for 

at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet, hvilket der lægges op til i neden-

stående afsnit (Andersen, I., 2005:112). 
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2.2 Kvantitativ og kvalitativ metode 

Denne opgaves anvendte metode, og en begrundelse for valget mellem den kvantitative og den 

kvalitative metode, vil blive diskuteret i dette afsnit. Metoden er måden, hvorpå der kan skabes en 

kontekst mellem subjektet og objektet (Bjerg, O., 2006). I opgaven vil subjektet være anvendel-

sen af dataanalyse i revisors arbejde, mens objektet er problemstillingen omkring en mulig opda-

tering af begrebsrammen. Der er altså behov for at finde den bedste metodiske tilgang til, på bed-

ste vis, at skabe overblik over hvorledes dataanalyse anvendes i revisors arbejde, samtidig med at 

reguleringen af branchen belyses. 

 

Den væsentligste forskel mellem de to metoder er at den kvantitative dataindsamlingsmetode be-

skæftiger sig med anvendelsen af numeriske værdier, hvorimod den kvalitative metode omvendt 

anvender alle andre typer af data end tal (Andersen, I., 2005:25). Kvalitative data giver mulighed 

for at beskrive forhold, som ikke umiddelbart er målbare, hvilket betyder at dataen, der indsamles 

ved denne metode, kan belyse andre forhold og fænomener, end den kvantitative. Der er endvi-

dere, ved den kvalitative metode, mulighed for at få svar som ikke forventes, da dataindsamlingen 

ikke styres i samme stringente grad af forskeren, som ved anvendelse af den kvantitative metode. 

Den kvantitative metode vil altså i højere grad være be- eller afkræftende i forhold til den kvalita-

tive metode, som typisk er mere eksplorativ i sin udformning (Andersen, I., 2005:26).   

 

Der er en række forhold omkring henholdsvis den kvalitative og den kvantitative metode som bør 

vurderes, inden det afgøres om hvorvidt man ønsker at benytte sig af den ene fremfor den anden, 

eller om en kombination af begge metoder vil være at foretrække. 

Kvalitative data er oftest mere vanskelige og tidskrævende at indsamle, da de beror sig på mere 

dybdegående og personlige metoder, som eksempelvis et interview. Et interview eller en observa-

tion kan have en væsentlig længere tidsramme end et spørgeskema, og giver kun adgang til én 

enkelt persons holdning eller mening. Desuden er kvalitative data subjektive vurderinger, og det 

kræver derfor at der er en forståelse mellem forskeren og den forskede. Denne forståelse kan i 

nogle tilfælde være unik, og kan ikke replikeres, hvilket gør dataens anvendelse tvivlsom, eftersom 

andre personer skal forstå forholdet, for at kunne få indsigt i den viden forskeren har opnået 

(Bryman, et. al, 2011:408). I forlængelse heraf oplever forskere, som anvender den kvalitative 

metode, ofte kritik for manglende transparens. Dette vanskeliggør forståelsen for udefrakommen-

de, samt at gennemskue hvad forskeren har foretaget sig i forbindelse med indsamlingen og bear-

bejdningen af data (Bryman, et. al, 2011:408).   
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Som nævnt ovenfor beskæftiger de kvantitative data sig med numeriske værdier, og er derfor for-

bundet med en mere objektive tilgang, end den kvalitative. Dette skal dog ses ud fra, at kvantita-

tive data kan være indsamlet på baggrund af en kvalitativ metode (Andersen, I., 2005:151). Mod-

sat den kvalitative metode, er den kvantitative metode mindre tids-og ressourcekrævende, som 

herved gør det muligt at producere større mængder data, set i forhold til den kvalitative metode. 

Dette giver forskeren mulighed for at indhente data fra mange respondenter på samme tid. Den 

kvantitative metode forbindes ofte med spørgeskemaer, hvor de adspurgte har mulighed for at 

tilkendegive simple meninger eller svar på baggrund af fastsatte spørgsmål. Fordelen ved den 

kvantitative metode er, at man ud fra en stikprøve kan sige noget generelt om hele populationen, 

og denne metode vil typisk være anvendelig når der er forventninger som skal be- eller afkræftes 

(Bjerg, O., 2006). Dette betyder at forskeren ikke har mulighed for at lave samme dybdegående 

dataindsamling, som ved den kvalitative, men kan omvendt skabe sig et bredere overblik på bag-

grund af flere respondenter. Der stilles, ligesom ved den kvalitative metode, krav til at forskeren 

og respondenterne, har samme forståelse af spørgsmål og måleenheder (Bryman, et. al, 

2011:168).  

 

Den kvantitative metode er, for denne opgave, fravalgt på baggrund af flere årsager. Metodens 

anvendelse af analyse baseret på målbare enheder, gør det svært at beskrive de forhold som der 

ønskes en viden om. Formålet med opgaven er at belyse fænomenet dataanalyse, samt hvorledes 

begrebsrammen og de dertilhørende standarder om revision understøtter revisors anvendelse. 

Dette kan være vanskeligt at kvantificere, hvorfor den kvalitative metode til indsamling af primær 

empiri anses som mest værdiskabende for denne opgave. Hertil skal nævnes at begrebet dataana-

lyse kan forstås på flere forskellige måder, hvorfor et spørgeskema, uden mulighed for uddybning 

og tilsikring af en fælles opfattelse af begrebet, vil give en række bias at forholde sig til. Det vurde-

res som muligt at anvende elementer i den kvantitative metode, som supplering til valget af den 

kvalitative metode, her tænkes der især på spørgeskemaer, hvor respondenter ville have mulighed 

for, at tilkendegive hvilke bestemte muligheder eller begrænsninger de finder relevante på områ-

det. Et spørgeskema indenfor dette problemfelt forudsætter, at vi som forskere, har stor indsigt i 

nye revisionsmetoder, og deres sammenspil med begrebsrammen, men også at forståelsen for be-

grebet dataanalyse er homogen mellem forskere og den forskede. Forventningen er, at et spørge-

skema på denne tid af året vil have meget lav responsrate, grundet ’busy season’ i revisionsbran-

chen, hvorfor der på baggrund af dette er fravalgt den kvantitative metode. 

 

Den kvalitative metode anses som værende værdiskabende for denne opgave, da det ønskes at 

respondenterne skal bidrage med personlige meninger og erfaringer. Herudover giver den kvalita-
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tive metode mulighed for at spørge ind til respondenternes svar, hvilket kan give en dybere for-

ståelse i forbindelse med vidensproduktionen. Det vurderes derfor ikke at den kvantitative meto-

de kan bidrage med samme resultat som den kvalitative.    

 

2.3 Valg af empiri 
Empiri er fællesbetegnelsen for det materiale som benyttes til at besvare opgavens problemformu-

lering og de dertilhørende underspørgsmål. I forbindelse med valget af den kvalitative tilgang, til 

indsamlingen af data, er det vigtigt at det gøres klart, hvad den opnåede viden skal bruges til (An-

dersen, I., 2005:20). Til valget af empiri skelnes der mellem henholdsvis primær og sekundær 

empiri, hvoraf den primære empiri er data som er indsamlet i forbindelse med opgaven, mens den 

sekundære empiri er allerede eksisterende data, som er indsamlet og udarbejdet af andre (Ander-

sen, I., 2005:47). Når der skal produceres viden til de tre underspørgsmål, vil dette ske på bag-

grund af både den indsamlede primære samt sekundær empiri. Det er vigtigt at gøre sig klart 

hvilken form for empiri der benyttes, hvorfor dette vil blive belyst nedenfor (Andersen, I., 

2005:47). 

 

	
Figur 4: Oversigt over den anvendte empiri i opgaven 

 

Det vurderes at den kvalitative metoder er velegnet til undersøgelsesdesignet baseret på casestudi-

er. For at understøtte dette design, er den kvalitative metodetilgang, baseret på personinterviews, 
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tilvalgt. Det er opfattelsen at denne tilgang vil give den bedste indsigt i problemfeltet, samt mu-

ligheden for at opnå en bredere og mere nuanceret viden om emnet. Det vurderes samtidig at den 

kvantitative metode ikke vil kunne give samme dybdegående analyse af muligheder og begræns-

ninger inden for nye revisionsmetoder, som den kvalitative metode kan, jf. afsnit 2.2. Dette ses i 

relation til ønsket, om at få informanternes egne subjektive vurderinger, til at danne rammen for 

denne opgave. Yderligere, ses svaret på problemformuleringen, ikke som noget der kan udtrykkes 

numerisk målbart, men i stedet et emne som bør belyses og ses fra flere forskellige vinkler.  

 

Valget af primær empiri tager udgangspunkt i, at de planlagte interviews skal fungere som person-

interviews, og hertil som semistruktureret interviews (Andersen, I., 2005:168). Denne type inter-

view anses som mest værdiskabende, da det giver både teoretisk og praktisk indsigt i problemstil-

lingen, men samtidig giver plads til opnåelse ny viden, herunder ønsket om at få respondenterne 

til at påpege problemstillinger og muligheder ved anvendelsen af dataanalyse, som de finder aktu-

elle og problematiske. Ønsket er derfor at respondenternes egne forventninger skal komme til 

udtrykke igennem interviews, og hertil benytte muligheden, for at spørge yderligere ind til deres 

forventninger.  

Indledningsvist ønskes der en deskriptiv tilgang til emnet i de foretagne interviews, da der ønskes 

en grundlæggende forståelse for problemfeltet. Problemformuleringen skal vendes på hovedet, og 

underspørgsmål sættes før hovedspørgsmålet (Kvale, et. al, 2015:188).   

 

Den primære empiri skal ligeledes bidrage til en forståelse for hvor revisionsbranchen befinder sig, 

i forhold til anvendelsen af dataanalyse, og hvor revisorerne mener at branchen bevæger sig hen. 

Brugen af dataanalyse i revisionen udføres af revisorer, hvorfor det essentielt at inddrage flere revi-

sorer, som beskæftiger sig med området til daglig, og som herved kan bidrage til at forstærke del-

konklusionerne. 

 

Den sekundære empiri i opgaven udgøres af både lærebøger, artikler, videnskabelige tekster, refe-

rater fra møder og kommentarer på projekter. Der tages i anvendelsen hensyn til hvem som har 

udarbejdet artiklerne og hvornår materialet er fra. Der er sket enormt meget på dataområdet de 

seneste år, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på hvornår det anvendte materiale er udar-

bejdet. Alt den sekundære empiri, sammenholdt med hvornår det er udarbejdet, vurderes til at 

besidde en høj grad af pålidelighed på informationsniveau.   
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2.4 Undersøgelsesdesign 

I forlængelse af de foregående afsnit, er det vurderet fordelagtigt at indsamle primær empiri i form 

af personinterviews. Årsagen til valget af interviews, er at mulighederne for anvendelse af dataana-

lyse i revision er mange, og der derved, er behov for at spørge ind til de forskellige metoders an-

vendelse og forventningerne hertil.  

 

Forud for de kvalitative interviews er der udarbejdet en interviewguide som skal fungere som et 

script, og skal medvirke til at sikre struktur gennem hele interviewet. Indholdet i guiden vil af-

spejle den metodiske tilgang til det semistrukturerede interview, som vil være udgangspunktet i 

alle interviews. Denne tilgang skal sikre at interviewene bliver stringente og konsistente. Guiden 

indeholder en række spørgsmål, indenfor relevante emner, som ligger op til respondentens egne 

holdninger og viden. Formålet med selve interviewet, samt opgavens problemstilling, vil være 

kendt af respondenten på forhånd, hvorfor der ikke benyttes et tragtformet interview, der forsø-

ger at nå frem til en problemstilling, da denne allerede er kendt (Kvale, et. al, 2015:185). Fraval-

get af det tragtformede interview anses som hensigtsmæssigt, da det ønskes belyst hvorledes data-

analyse påvirker begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed samt de internationale 

standarder om revision. Til dette ønskes indsigt i respondenternes subjektive vurdering, hvilket 

stemmer overens med den eksplorative tilgang i det semistrukturerede interview. Årsagen til at 

der ikke er valgt en åben interview procedurer, er risikoen for ikke at opnå sammenlignelige svar 

fra respondenterne, og da der er behov for en begrebsmæssige strukturering, der giver mulighed 

for at holde udsagn op mod hinanden (Kvale, et. al, 2015:186).  

 

2.4.1 Interviewguide 

Der er udarbejdet én separat interviewguide til hvert interview, som alle indeholder forsknings- 

og interviewspørgsmål der følger en tematisk tilgang. Dette er valgt med henblik på at opnå viden 

fra respondenterne, fra forskellige revisionshusene, da der ønskes indsigt i hvordan, og om, de 

anvender dataanalyse i forbindelse med revision. Derudover skal det ses i forlængelse af intentio-

nen om at interviewe personer i forskellige stillinger, fra forskellige virksomheder, institutioner 

etc. Én fælles interviewguide vurderes altså ikke som værdiskabende, da ønsket er at opnå specifik 

viden fra hver af respondenterne. Da der som tidligere nævnt ønskes afsæt i den hermeneutiske 

cirkel, altså at benytte allerede opnået viden fra tidligere interviews, i de efterfølgende interviews, 

bekræfter dette valget om separate guides.  

Herudover skal de udarbejdede interviewguides forholde sig til det teoretiske niveau i forhold de 

tilhørende forskningsspørgsmål. Der er en forventning om, at alle respondenter har en bred over-

ordnet viden indenfor revision, men ikke nødvendigvis har dyb indsigt i dataanalyse, begrebs-
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rammen eller standarderne. Interviewguidene skal derfor tilpasses forsknings- og interview-

spørgsmål på baggrund af de pågældende respondenter.  

 

For at opnå den optimale konklusion på problemformuleringen, har ønsket været at interviewe 

en række personer fra forskellige organisationer. Valget af respondenter skal bidrage til at sikre en 

multiperspektivistisk struktur til opnåelse af viden, hvorfor der er valgt at interviewe personer 

med forskellige baggrunde. I den forbindelse er der et ønske om at kunne generalisere ud fra re-

spondenternes udsagn. Respondenterne skal give indsigt i hvordan dataanalyse anvendes i danske 

revisionsfirmaer, samt hvilken indflydelse de internationale standarder om revision har på anven-

delsen i deres arbejde, med andre ord hjælpe til forståelsen af hvordan begrebsrammen samt stan-

darderne understøtter anvendelsen af dataanalyse.  

På baggrund af ovenstående er der valgt at tage kontakt til en række personer fra ’the big four’, 

mellemstore revisionshuse, FSR og samt professor Kim Klarskov Jeppesen, lektor på Copenhagen 

Business School. Særligt respondenterne fra revisionshusene, forventes at kunne give indsigt i an-

vendelsen af dataanalyse, og om hvorvidt de allerede anvender det i deres arbejde. Forventningen 

er, at de mellemstore huse ikke i samme grad har fokus på området, som de store, men dog med 

en forventning om at de har gjort sig nogle overvejelser vedrørende mulighederne og fremtiden 

omkring dataanalyse. 

Nedenfor præsenteres respondenterne, en beskrivelse af tankerne bag, samt forventningerne til 

den viden som opnås. I bilag 1-5, kan ses alle de interviewguides som er brugt til udførelsen af 

interviewene.  

 

Som nævnt ovenfor er målet semistruktureret interviews. Hvilken grad af semistruktureret inter-

view er forsøgt afspejlet i figurer som præsenteres nedenfor. Den første figur viser forventningen, 

og anden figur viser om interviewet forløb som forventet. 

 

2.4.1.1 Interview nr. 1, Fredag d. 3 Februar 2017, Deloitte Danmark 
Det første interview er med Christian Lehmann Nielsen, Senior manager i faglig afdeling i Delo-

itte Danmark, hvor han er Innovation Leader. Interviewet anses som et pilotinterview, med det 

formål at få indsigt i Deloittes anvendelse af dataanalyse, samt at få præsenteret revisors mulighe-

der i forbindelse hermed.  

 

Interview har bidraget med en bred forståelse indenfor emnet, samtidig med at Christian Leh-

mann Nielsen præsenterede en række fokusområder, hvor dataanalyse både kan bidrage med kva-
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litet til revisors arbejde, men også områder hvor dataanalyse kan vise sig at have nogle begræns-

ninger. 

Interviewet bekræftede at Deloitte i høj grad har fokus på dataanalyse, både i Danmark men også 

Globalt. Deloitte forholder sig kritisk overfor mulighederne, men de har meget fokus på området 

og Deloittes globale organisation investerer store summer udviklingen.  

 

	
Figur 5: Det ses at interviewet forløb mindre struktureret end tiltænkt 

 

2.4.1.2 Interview nr. 2, Onsdag d. 22 Februar 2017, FSR 
Forud for interviewet er FSR’s hjemmeside undersøgt, og det er tydeligt at de i højere grad har 

fokus på fremtidens regnskab, fremfor fremtidens revision. Formålet med dette interview er at få 

et indblik i hvordan FSR ser på fremtidens revision, og hvor de ser revisorbranchen i øjeblikket. 

Fokus er derfor at få afdækket deres forventninger til dataanalyse inden for udførelsen af revision. 

Interviewet er delt op i flere temaer; Dataanalyse, FSR’s forhold til IFAC, teknisk viden omkring 

standarder og til sidst deres forventninger til revisionen i fremtiden. 

 

Interviewet belyser hvordan FSR forsøger at påvirke internationale standardsættere, samt deres 

fokus på dataanalyse. 

Interviewet forløb ikke som forventet, da Brian Wessel kun havde mulighed for at deltage i be-

grænset omfang. Vibeke Sylvest, chefkonsulent og nyansat i FSR, som skal være med til at dække 

fremtidens revision, herunder dataanalyse, deltog i stedet. Konsekvenserne af dette er belyst læn-

gere nede i afsnit 2.5.  

 

	
Figur 6: Her ses det at der var en forventning om en højere grad af strukturering, men at dette ikke forløb 
som forventet 
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2.4.1.3 Interview nr. 3, Tirsdag d. 7 Marts 2017, PwC 
Det er lykkedes at få mulighed for at interviewe Lars Engelund fra PwC Danmark. Lars Engelund 

sidder i faglig afdeling, hvor han er autoriseret revisor og partner, med ansvaret for revision og 

revisionsmetoder. Lars Engelund er medlem af FSR’s revisionsudvalg, hvor han har været næst-

formand i 6 år. Formålet med interviewet er, ligesom med interviewet med Christian Lehmann 

Nielsen fra Deloitte, at opnå en indsigt i anvendelsen af dataanalyse hos PwC. Dette interview 

foretages efter interviewet med både Christian Lehmann Nielsen og FSR, hvorfor viden fra disse 

to interviews medvirker til, at der kan spørges yderligere ind til interessante problemstillinger, 

herunder forventninger til blandt andet dataanalyse generelt i branchen.  

 

Dette interview har bekræftet at dataanalyse ligeledes i høj grad er i fokus hos PwC, både natio-

nalt og internationalt. Lars Engelund præsenterede hvordan PwC anvender dataanalyse i revision, 

og hvilke muligheder og begrænsninger de møder i forbindelse hermed. Lars Engelund uddybede 

endvidere hans forventninger til dataanalyses påvirkning på de internationale standarder om revi-

sion. 

 

	
Figur 7: Dette interview forløb meget mere struktureret end forventet 

 

2.4.1.4 Interview nr. 4, Fredag d. 10 Marts, Copenhagen Business School 
Kim Klarskov Jeppesen er professor på Copenhagen Business School og har skrevet Ph. D. om-

kring de internationale standarder om revision. Formålet med dette interview er at opnå yderlige-

re viden til at understøtte besvarelsen af underspørgsmål 1, som omhandler opbygning og udvik-

lingen af de internationale standarder om revision.  

Forventningen til Kim Klarskov Jeppesen er, at han kan bidrage med en viden omkring fleksibili-

teten af de nuværende standarder, hvilket er vigtigt i forhold til analysen om hvorvidt dataanalyse 

kan indgå i revisionsprocessen. I forlængelse heraf søges der viden om hvorvidt anvendelsen af 

dataanalyse i revision skaber et behov for opdatering af de internationale standarder om revision. 

 

Interviewet levede i høj grad op til forventningerne, hvor Kim Klarskov Jeppesen bidrog med 

yderligere viden, særligt indenfor den historiske udvikling omkring regulering af revisionsbran-
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chen. Kim Klarskov Jeppesen havde på forhånd tilkendegivet at han ikke havde særlig indsigt i 

dataanalyse. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet, da Kim Klarskov Jeppesen, kunne koble 

den historiske udvikling på den anvendelse, som ses i de store revisionshuse.  

 

	
Figur 8: Dette interview forløb langt mindre struktureret end planlagt  

 

2.4.1.5 Interview nr. 5, Mandag d. 13 Marts, EY 
Det sidste interview er med Christina Davidsen, som er ansat i EY’s faglig afdeling med henblik 

på dataanalyse. Formålet med dette interview er, ligesom ved interviewene med Christian Leh-

mann Nielsen og Lars Engelund, at få indblik i hvordan dataanalyse anvendes i EY. Udover fokus 

på selve anvendelsen ligger fokus for dette interview ligeledes på dataanalyses samspil med de in-

ternationale standarder om revision 

 

Dette interview bekræftede i høj grad at EY også anvender dataanalyse og at det er noget de har 

enormt fokus på. Christina Davidsen præsenterede de muligheder og begrænsninger som EY er 

stødt på i forbindelse med deres arbejde med dataanalyse, samt en optimistisk forventning til 

fremtiden.  

 

	
Figur 9: Dette interview forløb som planlagt 

 

2.4.1.6 Manglende Empiri    
Udover kontakt med ovenstående respondenter har vi haft kontakt til en række andre interessen-

ter. Det har ikke været muligt at få interviews med alle de interessenter som ønsket, hvilket bety-

der at opgaven bliver afgrænset til de store revisionshuse og alle vinkler herved ikke bliver belyst 

som planlagt.  
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BDO, Beierholm og KMPG har ikke haft mulighed for at stille op til interviews, grundet travl-

hed, hvorfor det ikke har været muligt at få indblik og uddybet hvordan de arbejder med dataana-

lyse i Danmark. Dog er muligheden for at supplere analysen med materiale fra de respektive virk-

somheders hjemmesider udnyttet, til trods for at dette ikke giver den samme indsigt og kvalitet, 

som et interview havde givet. Hjemmesiderne har bekræftet at der også her er fokus på dataanaly-

se, men det vurderes ikke at muligheden for at interviewe andre personer, ville kunne erstatte ud-

sagn fra respondenter fra disse revisionshuse.  

Udover manglende indsigt i BDO, Beierholm og KPMG’s anvendelse af dataanalyse, forløb in-

terviewet med FSR, ikke som planlagt. Brian Wessel havde ikke mulighed for at deltage i det om-

fang han og vi ønskede, hvilket betød at Vibeke Sylvest stillede op i stedet. Interviewet tog derfor 

en drejning som ikke var planlagt, da Vibeke Sylvest besidder en anden viden end Brian Wessel. 

Det er vanskeligt at påpege om den viden vi ville have opnået ved at interviewe Brian Wessel, 

frem for Vibeke Sylvest, havde været markant anderledes, men det vurderes som vigtigt at påpege. 

 

2.5 Kvalitet af primær empiri 
Dette afsnit indeholder en vurdering af kvaliteten af den indsamlende primære empiri, hvilket 

gøres i henhold til kvalitetskriterierne. Desuden indeholder afsnittet en vurdering af, hvor godt 

den primære empiri hjælper til besvarelsen af problemformuleringen.  

Den viden, der opnås, ved hjælp af primær empiri, skal være gyldig samt tilstrækkelig, hvorfor det 

er relevant at inddrage de tre kvalitetskriterier; gyldighed (validitet), pålidelighed (reliabilitet) og 

tilstrækkelighed (Olsen, P. B., 1999). Gyldigheden er karakteriseret ved, at kunne måle korrekt 

og derved besvare konkret på det stillede spørgsmål. Pålidelighed vedrører indsamlingsmetoden 

og er karakteriseret ved at kunne måle bias i forbindelse hermed, til sidst er tilstrækkeligheden 

karakteriseret ved at kunne måle om hvorvidt undersøgelserne er dækkende (Olsen, P. B., 

1999).   

 

Gyldigheden vurderes i forhold til om de foretagne interviews, som udgør opgavens primære em-

piri, er gode nok til at belyse det der ønskes undersøgt (Olsen, P. B., 1999). Eftersom problem-

stillingen i høj grad afspejler et nutidigt fænomen, hvor der ønskes et billede af hvor branchen 

står nu, samt forventningerne til fremtiden, vurderes det at der er en generel overensstemmelse 

mellem problemstillingen og den indsamlede empiri.  

 

Pålideligheden af den primære empiri vurderes til at være høj. Ønsket har været at opnå et billede 

af hvor branchen befinder sig nu, i forhold til anvendelsen af dataanalyse, samt om hvorvidt revi-

sorerne føler at der er behov for en opdatering af begrebsrammen for erklæringsopgaver med sik-
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kerhed og de internationale standarder om revision. Gennem personinterviews har det været mu-

ligt at kunne forklare og uddybe hvad der forstås i forhold til bestemte begreber, og herved skabe 

en fælles forståelse mellem os og de interviewede. Dette er med til at bidrage til en høj grad af 

pålidelighed. 

 

Det sidste kriterium er tilstrækkeligheden, og her, om hvorvidt den indsamlede empiri er dæk-

kende. Her kan det diskuteres om hvorvidt valget af respondenter er dækkende for problemfor-

muleringens område, og om hvorvidt der ville være opnået en anden viden ved en alternativ 

fremgangsmåde, hvilket ses i lyset af at anvendelsen af dataanalyse er forskellig fra revisionsvirk-

somhed til revisionsvirksomhed.  

Empirien vurderes til dels som tilstrækkelig, eftersom der ønskes et billede af hvor branchen be-

finder sig nu, men også den enkeltes fremtidige forventning til anvendelsen af dataanalyse. Som 

tidligere påpeget var der et ønske om flere interviews, hvilket ville kunne have øget tilstrækkelig-

heden yderligere.  

 

Alt i alt vurderes den primære empiri som værende et ekstremt værdiskabende element for opga-

vens problemstilling. 
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3. Underspørgsmål 1 

Da besvarelsen af problemformuleringen i høj grad kræver viden omkring begrebsrammen for 

erklæringsopgaver med sikkerhed og de internationale standarder om revision, samt de krav de i 

dag fremsætter, findes det nødvendigt at afdække den historiske udvikling frem mod de standar-

der, som vi kender og benytter i dag. Der vil blive fokuseret på den historiske udvikling fra da 

revisionsbranchen opstod i Danmark og frem til i dag, hvor der revideres efter de internationale 

standarder om revision, udstedt af IAASB. Viden om den historiske udvikling skal bidrage til for-

ståelsen af den nuværende opbygning omkring de internationale standarder om revision. 

 

For at kunne forstå og læse analysen bedst muligt, vil der indledningsvist blive redegjort for for-

skellige nationale og internationale sammenslutninger og foreninger, samt deres funktioner og 

roller i forhold til revisionen i Danmark. I forlængelse af redegørelsen af det historiske perspektiv, 

samt de organisationer som er en del af den globale revisorbranche, vil der redegøres for de nuvæ-

rende forhold i revisionsbranchen.  

 

Herefter fokuseres der på begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed, som er den be-

grebsramme, der omgiver de internationale standarder om revision. Redegørelsen af begrebsram-

men, samt de internationale standarder om revision, skal øge forståelsen for, hvordan disse udvik-

les. Udviklingen af standarderne, er essentiel til besvarelsen af de senere underspørgsmål og pro-

blemformuleringen Til sidst vil der fokuseres på hvem der påvirker hvem, i form af standardsæt-

tere og revisorbranchen, hvilket skal give et perspektiv til at forstå i hvilken retning udviklingen 

sker. Slutligt vil dette blive suppleret med et fremtidsperspektiv omkring standarderne, med fokus 

på hvilke overvejelser og muligheder der er i den fremtidige udvikling. 

Disponeringen af afsnittet er afbilledet som vist i figur 10 nedenfor: 
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Figur 10: Disposition af underspørgsmål 1 

 

3.1 Nationale og Internationale sammenslutninger 
I dette afsnit vil der blive beskrevet en række nationale og internationale sammenslutninger og 

foreninger, som alle er, eller har været, med til at bidrage til den regulering, som vi kender i dag. 

Der vil i dette afsnit kort blive redegjort for disse, samt deres tidligere og nuværende rolle i både 

et dansk og internationalt revisorperspektiv. 

 

IFAC (International  Federation of Accountants)  

IFAC er revisorernes fælles internationale organisation, som forestår udarbejdelsen af et fælles sæt 

revisionsstandarder, som kan anvendes af alle revisorer. Disse revisionsstandarder skal som ud-

gangspunkt tilsikre, at erklæringerne, uanset oprindelsesland, dækker over det samme (Füchsel, 

et. al, 2010:191). De fleste lande står bag IFAC og i forbindelse med udvikling af standarderne 

underkastes disse omhyggelige og offentligt tilgængelige høringer, hvor interesseorganisationer, 
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herunder blandt andet danske FSR, kan afgive høringssvar til de nye eller ændrede standarder 

som IFAC har under udarbejdelse (Füchsel, et. al, 2010:191).  

	
Figur 11: Oversigt over organisationen IFAC¨ 

	
IAASB (International  Auditing and Assurance Standards Board)  

IAASB er en underorganisation til IFAC, som har til formål at udstede internationale standarder 

om revision, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver (IFAC, 2017). 

IAASB fastsætter standarder med det formål at ensrette revision globalt set, og derigennem sikre 

tillid til den generelle revisorprofession. 

 

IAASB har sammensat en arbejdsgruppe, som går under forkortelsen DAWG, Data Analytics 

Working Group, med det formål at undersøge hvordan teknologien, i form af dataanalyse, frem-

over kan påvirke revision (IFAC, 2017).   

	
Figur 12: Overblik over IAASB og udvalgte arbejdsgrupper 

 

FSR - Danske Revisorer (Foreningen Statsautoriserede Revisorer)   

FSR er en brancheorganisation indenfor revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, som 

repræsenterer revisorbranchen i Danmark (FSR – Danske Revisorer, Om os, u.d.). I maj 2011 

skete der en fusion mellem de to daværende store revisorforeninger i Danmark, FSR og FRR, 

som herefter blev til én forening, som skulle repræsentere revisorstandens, på daværende tids-

punkt, 6000 medlemmer (Langsted, et, al., 2013: 252). 
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I dag understøtter og profilerer FSR den danske revisorbranche og er med til at tilføre branchen 

tillid og troværdighed. Foreningen sikrer at revisorbranchen i Danmark har de optimale ramme-

betingelser og støtter medlemmerne i at kunne levere erklæringsydelser samt konstruktiv og løs-

ningsorienteret rådgivning til private og offentlige virksomheder (FSR - Danske Revisorer, 2015). 

Herudover værner FSR om revisionsbranchens troværdighed, som offentlighedens tillidsrepræsen-

tant (FSR - Danske Revisorer, 2015).  

FSR revisorbranchens foretrukne leverandør af faglige informationer, faglige kurser og fagligt 

indhold og arbejder aktivt med at udvikle ydelser, som skaber effektivitet og kvalitet i revisions-

firmaerne, hvorfor der stilles krav til, at FSR er opdateret på, hvad der sker på markedet og i 

branchen (FSR - Danske Revisorer, 2015).  

 

UEC (Union Européenne des Experts  Comptables ,  Économiques et  Financiers)    

UEC blev stiftet i 1951, hvor FSR meldte sig ind i 1964, som led i internationaliseringen i Euro-

pa (Christensen, et. al, 2000: 44). UEC blev opløst i 1986 og en af de væsentligste årsager til det-

te var at UEC og IFAC overlappede hinanden, men også at de europæiske revisorforeninger hav-

de oprettet FEE. Både UEC og IFAC udstedte på daværende tidspunkt revisionsvejledninger, 

hvorfra det blev besluttet at revisionsbranchen i Europa skulle samarbejde med IFAC med hen-

blik på at udarbejde et sæt fælles internationale acceptable revisionsvejledninger (Christensen, et. 

al, 2000: 44).  

 

FEE/AE (Federation of European Accountants/Accountancy Europe)  

Det tidligere FEE, nu kendt under navnet Accountancy Europe, defineres som ‘En organisation 

som repræsenterer revisionsbranchen i Europa’ (Christensen, et. al, 2000: 44). Accountancy Eu-

rope er et uafhængigt organ, som deler IFAC’s målsætning og værdi omkring standardudstedelse i 

revision. Accountancy Europe er en af fire regionale organisationer, på verdensplan, hvor det 

overordnede formål er at ‘promovere og fremme den europæiske revisionsbranches interesser’, 

hvilket eksempelvis sker gennem påvirkningen på EU’s institutioner (Christensen, et. al, 

2000:45). Accountancy Europe’s formål er også at supportere udviklingen af internationale stan-

darder om revision og den generelle regnskabs- og revisionsproffesion (IFAC, About IFAC,  u.d.). 

 

FSR er medlem af Accountancy Europe, og arbejder sammen organisationen for at styrke danske 

interesser (Bilag 7, 2017). 
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NRF (Nordisk Revisor Forbund)  

NRF blev stiftet i 1932 og er en sammenslutning af revisorforeninger fra henholdsvis. Sverige, 

Norge, Finland, Island og Danmark. NRF anses som den ældste endnu eksisterende internationa-

le sammenslutning af revisorforeninger (FSR - Danske Revisorer, NRF, u.d.). 

Medlemsforeningerne af NRF deltager aktivt i den internationale udvikling, og ideen, samt for-

målet, med dette er at de fem lande, som er relativ små i international sammenhæng, samlet kan 

bidrage med øget styrke i revisorprofesionens internationale udvikling og herved få en øget ind-

flydelsen internationalt (FSR - Danske Revisorer, NRF, u.d.). 

 

3.2 Historiske udvikling 

Til at bidrage til forståelsen af hvordan opbygningen af begrebsrammen for erklæringsopgaver 

med sikkerhed og de internationale standarder om revision er, anses det som værdiskabende at 

kende den historiske udvikling. For den historiske udvikling fokuseres der både på hvordan selve 

branchen er opstået, og hvordan den har udviklet sig frem til den branche, der er i dag, men også 

på måden hvorpå revisionen udføres. Afsnittet er delt op i henholdsvis den tidlige udvikling efter-

fulgt af nyere tids udvikling. 

 

3.2.1 Historisk udvikling ca. 1900-2000 

Revisionsbranchen opstår i Danmark omkring 1900-tallet, hvilket sker i forbindelse med etable-

ringen af den første revisionsvirksomhed her i landet (Christensen, et. al., 2000:16). Selve reviso-

rerhvervet har derimod eksisteret noget længere, og siden 1837 har der, i Danmark, eksisteret 

krav om revision, til trods for at det først var i sidste halvdel af 1800-tallet at kravet om revision 

blev mere almindeligt (Christensen, et. al., 2000:16).  

I starten af det 20. århundrede opstår der krav til revisorerhvervet, hvilket fører til den første lov-

givning på området. Loven fra 1909 gik på et forslag omkring lov om autoriserede revisorer, som 

byggede på de engelske principper på området (Langsted, et, al., 2013: 216).  

 

Op gennem det 20. århundrede bliver lovgivningen for revisorerhvervet ændret en række gange, 

hele tiden med en indirekte international påvirkning. Frem til 1960’erne stammede den interna-

tionale påvirkning, på dansk revision, hovedsageligt fra tysk og britisk litteratur, samt fra deltagel-

se i internationale og nordiske kongresser og konferencer (Christensen, et. al., 2000:39). I denne 

periode udgjorde de nordiske lande en vigtig international forbindelse, hvor der blandt andet 

omkring hver 4. år, med første afholdelse i 1924, blev afholdt en Skandinavisk Revisorkongres, 

som gennem årene udviklede sig til en stor begivenhed både fagligt og socialt (Christensen, et. al., 
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2000:40). I København 1953 blev mulighederne for en fælles nordisk revisorlov drøftet, men det-

te var der kun ringe opbakning for, til trods for at de nordiske lande frem til 1970’erne udgjorde 

den vigtigste internationale forbindelse (Christensen, et. al., 2000:40). I årene herefter arbejdede 

man på, at etablere et nordisk fællesmarked, som skulle føre til en harmonisering på tværs af de 

nordiske lande (Christensen, et. al., 2000:40). 

 

I 1960’erne blev det internationale samarbejde mere direkte, hvilket blandt andet skyldes samar-

bejdet om den fællesnordiske aktieselskabslov, som blev til i forbindelse med det nordiske fælles-

marked (Christensen, et. al., 2000:39). I 1970’erne begyndte den internationale påvirkning at 

have en endnu mere direkte indflydelse på dansk praksis og lovgivning, hvilket skete efter Dan-

marks medlemskab af det Europæiske Fællesskab, EF, som trådte i kraft i 1973. Det er også i 

denne periode, at FSR begynder at deltage aktivt i europæiske og internationale sammenslutnin-

ger af revisorforeninger, herunder UEC og IFAC (Christensen, et. al., 2000:39). En anden væ-

sentlig årsag til den øgede internationalisering var, at de danske revisionsfirmaer øgede deres del-

tagelse i internationale sammenslutninger af revisionsfirmaer (Christensen, et. al., 2000:39). 

 

Repræsentanter fra FSR har deltaget i internationale revisorkongresser allerede fra 1926, og i 

1951 blev FSR opfordret til at deltage i oprettelsen af en europæisk sammenslutning af foreninger 

for revisorer (Christensen, et. al., 2000:41). FSR’s deltagelse i sammenslutningen blev drøftet i 

Det Nordiske Revisorsekretariat, men det blev besluttet, at de ikke skulle deltage direkte. I stedet 

ville man følge udviklingen, hvorfor UEC i 1951 blev stiftet uden dansk deltagelse. Formålet med 

UEC var at søge mod en harmonisering af den faglige tankegang og praksis indenfor revision i 

Europa. FSR tilsluttede sig efterfølgende UEC i 1964 (Christensen, et. al., 2000:41).  

 

Det er ikke kun gennem FSR, der har været international indflydelse på den danske revisorprofes-

sion. Internationaliseringen er også opstået gennem samarbejde mellem revisionsfirmaer i Dan-

mark og i udlandet (Christensen, et. al., 2000:41). Flere af de store multinationale virksomheder 

begyndte at kræve revisionsfirmaer, som kunne operere på tværs af landegrænser ligesom dem 

selv.  

De internationale revisionsfirmaer vandt indtog i Danmark i 1960’erne, hvor to af de daværende 

‘Big Five’, Arthur Andersen og Price Waterhouse, begge etablerede kontorer i Danmark. Grund-

laget for etablering af kontorerne i Danmark var, at de skulle revidere regnskaberne for danske 

datterselskaber, men det varede ikke længe, før de også fik lokale kunder (Christensen, et. al., 

2000:42). Det var dog først i 1970’erne, at de store danske revisionsfirmaer begyndte at knytte 

forbindelser til internationale revisionsfirmaer, og det var ligeledes i 1970’erne Danmark begynd-
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te at deltage i internationale sammenslutninger, herunder IFAC (Christensen, et. al., 2000:42). 

De internationale sammenslutninger medførte, at der nu pludselig var tre forskellige internationa-

le påvirkninger, som påvirkede revisionen i Danmark; Internationale sammenslutninger af revisi-

onsforeninger, Internationale revisionsfirmaer og Den Europæiske Union (Christensen, et. al., 

2000:43).  

 

I slutningen af 1990’erne og begyndelsen af det nye årtusinde vandt internationaliseringen for 

alvor frem indenfor revisorerhvervet. Revisorerne ønskede lige konkurrencebetingelser med deres 

kollegaer i udlandet, og virksomhederne efterspurgte i høj grad regnskaber, som kunne anvendes 

overalt i verden (Langsted, et, al., 2013:244). 

 

Væksten i revisionsbranchen har været stor gennem det 20 århundrede. I 1910 var der 10 statsau-

toriserede revisorer og anslået 25-30 medarbejdere, mens der i år 2000 var omkring 2000 statsau-

toriserede revisorer med anslået 9000 medarbejdere og 4400 registrerede revisorer med anslået 

4000 medarbejdere (Christensen, et. al., 2000:25). Hertil bør dog nævnes, at væksten de sidste 10 

år af perioden har været moderat og det vurderes at væksten fremover vil være afhængig af efter-

spørgslen og samfundets udvikling (Christensen, et. al., 2000:25-26).  

 

Til at begynde med reviderede revisorerne alt, de vendte samtlige bilag, tjekkede om de var bog-

ført korrekt og på de rigtige konti med videre, hvorefter de stemplede dem. På den måde var revi-

sor, på daværende tidspunkt, manuelt igennem alle bilag (Bilag 9, 2017). På et tidspunkt blev 

denne metode, med at revidere samtlige bilag, for omfattende, da virksomhederne voksede, og i 

den forbindelse opstod idéen om at revisioner kunne baseres på stikprøver (Bilag 9, 2017).  

USA startede med at revidere efter stikprøver allerede i 1930’erne, men i Danmark indførtes me-

toden først i 1950’erne, da flere var skeptiske omkring anvendelsen (Bilag 9, 2017).  

 

FSR lavede omkring 1959 en revisionsvejledning som omhandlede netop stikprøver. Denne revi-

sionsvejledning mødte modstand herhjemme, da man ikke mente, at man gennem den videnska-

belige tilgang, stikprøver, med sikkerhed kunne sige, at tingene var i orden (Bilag 9, 2017). Det 

var først i 1960’erne at man fik revisorerne med på ideen og de kunne se det indlysende i at base-

re revisionen på stikprøver (Bilag 9, 2017).  

 

3.2.2 Udviklingen 2000 til ISA som vi kender dem i dag 

I takt med at revisionserhvervet blev mere internationaliseret, opstod der i slutningen af det 20. 

århundrede et stigende pres for at få et fælles regelsæt og standarder på revision- og revisorområ-



32	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

det. Presset for at få et fælles regelsæt betød en mere massiv EU-indsats på revisor-

reguleringsområdet, og det var på dette tidspunkt, at de hidtidige danske revisionsvejledninger 

blev erstattet med en indførelse af de internationale standarder om revision (Langsted, et, al., 

2013:246). I starten af det 21. århundrede startede et nyt kapitel for dansk revision, her blev an-

tallet af de nationale standarder reduceret og erstattet af internationale standarder, som FSR hav-

de accepteret (Christensen, et. al., 2000:57). Ultimo 2005, var der kun to af de gamle danske 

revisionsvejledninger som stadig var gældende, resten var blevet erstattet af danske oversættelser af 

de internationale standarder om revision (Kiertzner, L. 2006:11). 

Formålet med implementeringen af et fælles regelsæt har været, jf. ovenstående afsnit, at skabe en 

homogenisering af revisionen på tværs af landegrænser, hvilket blandt andet bunder i ønsket om 

at kunne revidere multinationale virksomheder under ét. Implementeringen af det fælles sæt af 

standarder anses i dag som den helt rigtige beslutning: 

 

“Den aller største ting standarderne har gjort, er nok at ensrette det og fjerne en hel masse auto-
nomi fra den enkelte revisor. Da jeg startede som revisor da reviderede man efter den partner, 
man nu arbejde for, fandt var god revision.” (Bilag 9, 2017:6) 
 

De revisionsstandarder som der revideres efter i dag, er direkte implementeringer af de engelsk-

sprogede internationale standarder om revision, som udstedes af IAASB (Langsted, et, al., 

2013:85). I Marts 2009 gennemførte IAASB deres Clarity Project (IAASB, Clarity Project, u.d.), 

hvorfra størstedelen af de daværende standarder blev opdateret til nye versioner (Langsted, et, al., 

2013:85). Alle standarder blev omskrevet og 17 ud af 36 standarder blev også ajourført.  

Nedenfor ses en figur af hvilke standarder, som blev omskrevet og hvilke der både blev omskrevet 

og ajourført i forbindelse med Clarity Projektet.  

 

Clarity standarderne har alle en fast struktur og hver standard er opdelt i indledning, mål, defini-

tioner, krav samt vejledning og andet forklarende materiale (Johansen, et. al, 2011:12). I forbin-

delse med Clarity standarderne vil eventuelle særlige danske krav nu fremgå i standardernes bilag, 

og ikke inde i selve standarden, som tidligere (Johansen, et. al, 2011:12). 

I 2009 trådte de nye udgaver af de internationale standarder om revision i kraft og disse var gæl-

dende for regnskaber, som blev afsluttet 15.12.2010 eller senere (Langsted, et, al., 2013:85).  
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Gennem de sidste 100 år har det Danske revisorerhverv gennemgået en betydelig internationalise-

ring og udvikling. Fra at have været et lille og ubetydeligt erhverv, har branchen gennemgået en 

enorm vækst, og har på verdensplan opnået et fælles sæt retningslinjer, i form af de internationale 

standarder om revision. Standarderne har været med til at sikre en homogen revision på tværs af 

lande, og det uanset om man kigger på et af de store globale revisionshuse, eller et lille lokalt kon-

tor. 

Sideløbende med revisorerhvervets udvikling har måden, hvorpå en revision udføres også ændret 

sig. I takt med at omfanget af alle virksomhedernes bilag blev større, var det ikke længere muligt 

at teste dem alle. Hvor alle bilag tidligere blev gennemgået, blev dette i 1950’erne erstattet med 

stikprøver. 

 

3.3 Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed 

Den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed omfatter de internationa-

le standarder om revision, som er kerneområdet i denne opgave, internationale standarder om 

reviewopgaver og internationale standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (FSR - 

Danske Revisorer, 2013). Nedenfor fremstilles begrebsrammen og dens opbygning, da en forstå-

else for dette er essentiel i den videre analyse. 

 

Figur 13: Oversigt over ændringerne ved Clarity projektet 
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Den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed er udstedt af IAASB i 

januar 2005 og er gældende fra 31. December 2005 (FSR - Danske Revisorer, 2005). Begrebs-

rammen var første skridt i implementeringen af de nye internationale revisionsstandarder (FSR, 

2005). På billedet ovenfor ses hele begrebsrammen, hvor de internationale standarder om revision 

blot er en lille del.  

 

Begrebsrammen er ikke en standard, og der bliver derfor ikke stillet nogle krav vedrørende udfø-

relse af erklæringer med sikkerhed, i selve rammen. Begrebsrammen skal derfor udelukkende ses 

som en hjælp, til at give indsigt i hvordan de underliggende standarder hænger sammen. Ram-

men danner grundlag for alle erklæringsopgaver med sikkerhed, og viser hvad der ligger indenfor 

bestemmelserne omkring disse former for erklæringsopgaver (FSR - Danske Revisorer, 2013). 

Begrebsrammen favner udelukkende opgaver der er omfattet af IAASB’s egne standarder, og der-

for ikke rådgivning, skat og andre ydelser. 

 

“Pkt. 10: En erklæringsopgave med sikkerhed er en opgave, hvor en revisor tilstræber at opnå 
tilstrækkeligt og egnet bevis med henblik på at kunne udtrykke en konklusion udformet for at 
forøge graden af tillid til udfaldet af målingen eller vurderingen af erklæringsemnet efter kriteri-
erne hos de tiltænkte brugere, ud over den ansvarlige part.” (FSR - Danske Revisorer, 2013) 
 

Det er ikke alle opgaver udført af revisor, som indgår i definitionen ovenfor, da det som nævnt, 

kun er opgaver med sikkerhed hvor der udtrykkes en konklusion. 

Figur 14: Den internationale begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed 
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Revisor har i denne begrebsramme mulighed for at erklære sig med to typer af sikkerhed, den ene 

er høj grad af sikkerhed, som sker i forbindelse med revision, den anden er begrænset grad af sik-

kerhed, som anvendes ved review og udvidet gennemgang.  

 

Begrebsrammens indhold 

Begrebsrammen er dækkende for en række principielle områder vedrørende revisors arbejde, 

blandt andet herunder; 

• Etiske principper. 
• Beskrivelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. 
• Begrebsrammens omfang. 
• Trepartsforhold 
• Kriterier 
• Bevis 

 

Ovenstående er en række områder revisor skal forholde sig til, da de er rammeværket for de inter-

nationale standarder om revision. Begrebsrammen fylder sammenlagt 33 sider med bilag (FSR – 

Danske Revisorer, u.d.), hvorfor den kun behandler de enkelte områder overfladisk. Da begrebs-

rammen, grundet dens størrelse, ikke giver plads til at berøre de forskellige områder dybdegående, 

må det antages at den bygger på nogle generelle principper. 

 

Kigger man på det første princip i begrebsrammen, ‘etiske principper’, ses det at der i selve be-

grebsrammen blot nævnes fem elementer, som skal indgå heri. Der behandles ikke yderligere 

hvad der ligger i begreberne. De fem elementer fremgår af begrebsrammen, som vist nedenfor; 

 
Pkt. 6:  
(a) Integritet,  
(b) objektivitet,  
(c) professionel kompetence og fornøden omhu,  
(d) fortrolighed, og  
(e) professionel adfærd.  
(FSR - Danske Revisorer, 2013) 
 

Der uddybes ikke videre, hvad hvert punkt indebærer, der henvises blot til International Ethics 

Standards Board for Accountants’ etiske principper, som disse er baseret på (IESBA, 2016). 

 

Til forskel for de etiske principper går begrebsrammen mere i dybden i forbindelse med punktet 

‘Begrebsrammens omfang’. Her beskrives hvilke overordnede opgaver som begrebsrammen er 

dækkende for, og hvilke den ikke er. Det ses altså at hvor de etiske principper er meget principiel-

le, så er begrebsrammens omfang langt mere beskrivende jf. nedenfor:  
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“Pkt. 19a: Opgaver, hvor der skal afgives vidneforklaring i retssager vedrørende regnskabs-, revi-
sions-, skatte- eller andre forhold” (FSR - Danske Revisorer, 2013) 
 

Yderligere ses det at afsnittet om ‘Bevis’ også er mere beskrivende. Her lister begrebsrammen helt 

specifikt de syv revisionshandlinger, som også fremgår i de internationale standarder om revision.  

 

I relation til ovenstående skal bemærkes at begrebsrammen, hele vejen igennem, anvender ordet 

’kan’, og ikke ’skal’ (FSR - Danske Revisorer, 2013), hvilket generelt er gældende gennem hele 

rammeværket.  

For eksempel ’skal ’  revisor udføre nogle revisionshandlinger, men er ikke bundet til bestemte 

revisionshandlinger, hvilket understreges af nedenstående; 

 

“Pkt. 76: Der anvendes typisk en kombination af handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed 
eller begrænset sikkerhed. Handlinger kan omfatte: (FSR - Danske Revisorer, 2013) 
 

Begrebsrammen er generelt set, principbaseret, da den giver nogle forholdsvis frie retningslinjer, 

at bevæge sig indenfor, så længe revisor overholder de fremsatte krav. Der er enkeltområder, her-

under begrebsrammens omfang og bevis, hvor den fremstår mere detailstyrende. Her går begrebs-

rammen konkret ind og beskriver hvordan revisor skal forholde sig til områderne, i stedet for blot 

at opstille nogle overordnede krav. Til trods for de beskrivende områder, vurderes begrebsram-

men overordnet set, som værende baseret på generelle principper.  

 

3.4 De Internationale Standarder om Revision 

Med afsæt i ovenstående beskrivelse af begrebsrammen og dens opbygning, fokuseres der her på 

den gren af begrebsrammen som omhandler de internationale standarder om revision. Her foku-

seres der på hvad en international standard om revision er, og hvorfor vi har dem. Til yderligere 

forståelse fokuseres der på hvem som udvikler standarderne efterfulgt af, hvad udvikling af en 

standard kræver. Der kigges både på hvad en ændring af standarderne kræver, og hvordan proces-

sen er for udarbejdelse af en helt ny standard. 

 

Formålet  med de internationale standarder om revis ion  

De internationale standarder om revision skal ses som et modstykke til de internationale regn-

skabsstandarder, IFRS’er, som kendes fra regnskabsverdenen (FSR - Revisionsteknisk udvalg, 

2011). Det samlede sæt af revisionsstandarder består af 37 individuelle standarder, der har været 

gældende i Danmark siden 2011 jf. afsnit 3.2.2.  
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Standarderne anvendes med henblik på at skabe konsistens, og skal ses som retningslinjer for uaf-

hængige revisorer i forbindelse med udførelse af en revision. Hermed sikres at revisioner, der er 

udført efter disse standarder, er sammenlignelige. Konsistente revisioner er med til at sikre, at 

tilliden og finansiel stabilitet opretholdes (IAASB, 2017). De faste rammer for revisionen er med 

til at sikre konsistens, hvilket er en af de helt store styrker ved indførelsen af det fælles sæt stan-

darder, jf. afsnit 3.2. 

 

De internationale standarder om revision er, som tidligere nævnt, udviklet og udstedt af IAASB. 

Standarderne er fundamentet for udarbejdelsen af hele revisionen, herunder planlægning, udførel-

se og rapportering, hvor standarderne er med til at øge kvaliteten i revisionen, samt strømline 

praksis på globalt plan (IAASB, 2017). 

 

Opbygningen 

Opbygningen af de internationale standarder om revision er inddelt i en nummerorden, som 

spænder fra 200 til 810. Det ses dog at der er lavet plads til at flere standarder kan inkorporeres, 

da begrebsrammen, har fastsat en nummerorden fra 100 til 999, se figur 14 (FSR - Danske Revi-

sorer, 2013). Det har muligvis været tanken, at flere standarder skulle implementeres løbende, 

hvilket før har været nævnt af blandt andet Lars Kiertzner;  

 

"Der er således mange ledige numre til rådighed. Fremtiden vil vise, om og i givet fald hvor hur-
tigt nummerserierne bliver brugt. Der er dog næppe tvivl om, at det vil ske i et eller andet om-
fang" (Kiertzner, L. 2006:25) 
 

Det bemærkes dog, en årrække efter indførelsen af de internationale standarder om revision, at 

der ikke er kommet ret mange nye standarder til sidenhen. Det formodes, at der i højere grad har 

været fokus på en løbende udvikling af de eksisterende standarder.  

 

Standarderne om revisionen er opdelte i seks subkategorier, som det ses nedenfor i figur 15. 

• 200 - General principles and responsibilities. 
• 300 - Risk assessment and response to assessed risks. 
• 500 - Audit evidence. 
• 600 - Using work of others. 
• 700 - Audit conclusions and reporting. 
• 800 - Specialized areas.  
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Gruppen for generelle principper og ansvar beskæftiger sig med generelle principper i revisions-

processen, herunder besvigelser og kommunikation med ledelsen. Standarderne der kategoriseres 

under gruppe 300, beskæftiger sig med planlægning og identifikation og behandling af risici. 

Denne gruppe indeholder derudover også to standarder der bærer nummeret 400, som ikke har 

deres egen gruppering.  

 

IAASB har valgt at dedikere en hel subkategori til revisionsbevis, som er klart den største gruppe, 

og indeholder 11 ud af de 37 standarder. Gruppe 600 er forbeholdt andres arbejde, herunder 

hvordan revisor skal forholde sig til en komponentrevisor eller en revisor udpeget ekspert. Subka-

tegori 700 indeholder standarder som beskæftiger sig med udformningen af en konklusion for 

den samlede revision.  

Den sidste subkategori indeholder særlige overvejelser, eksempelvis omkring specielle regnskaber 

eller bestanddele heraf.  

Det ses at der overordnet er en kronologisk tilgang til nummereringen af de internationale stan-

darder om revision, som tager udgangspunkt i revisionsprocessen. 

 

Organisationen IAASB udvikler, som nævnt ovenfor, de internationale standarder om revision, 

hvor den seneste opdatering, fandt sted i 2009, hvor samtlige standarder blev gennemgået 

(IAASB, Clarity Project, u.d.). Efterfølgende har IAASB løbende haft projekter, hvor de har op-

Figur 15: Overblik over de internationale standarder om revision inddelt i subkategorier 
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dateret enkelte standarder. De er på nuværende tidspunkt i gang med et projekt omkring en op-

datering af ISA 315 og ISA 600 (IAASB, Projects, u.d.). ISA 315 Identifikation og vurdering af 

væsentlig fejlinformation igennem forståelsen af virksomheden og dens omgivelser bliver opdate-

ret på baggrund af post-implementations projektet, som IAASB lavede efter deres Clarity projekt 

i 2009. I forbindelse med projektet, har det vist sig, at Clarity-opdateringen ikke har været til-

strækkelig, og det er derfor nødvendigt at opdatere ISA 315 igen (IAASB, 2016). 

 

Opbygningen af  standarder 

Opbygningen af de internationale standarder om revision er i alle tilfælde den samme. Standar-

derne følger en slavisk tilgang, hvor de er inddelt i en række afsnit, som listet nedenfor: 

• Indledning  
• Mål  
• Definitioner  
• Krav  
• Vejledning og andet forklarende materiale 

 

Hvert punkt har sit eget formål. Indledningen præsenterer den pågældende standard, samt hvil-

ken subkategori den tilhører. Herefter beskrives formålet med standarden, samt de definitioner 

der indgår, og som læseren skal have forståelse for. I forlængelse af definitionerne, oplistes de krav 

som revisor skal overholde. Disse krav er forskellige fra standard til standard, og berører det om-

råde som standarden beskæftiger sig med. Som eksempel kan nævnes ISA 315, som skriver at re-

visor skal udføre revisionshandlinger, der giver et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Til sidst indeholder standarderne forklarende materiale og vejledning, som er understøttende i 

forhold til de regler, som standarden omtaler. Materialet kan både inkludere eksempler og ud-

dybninger på definitioner.  

 

Udvikl ingen af  standarder 

Udviklingen af revisionsstandarder er en kompliceret og langsommelig proces. Udviklingen gen-

nemgår en række faser, som er vist i figur 16 nedenfor. Faserne sikrer at der bliver taget hensyn til 

de standardbrugere, der eventuelt vil blive påvirket af ændringen. Nedenstående proces bruges 

både i forbindelse med udvikling af nye standarder og ved opdatering af eksisterende (IAASB, 

2017).  
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Figur 16: Oversigt over IAASB’s tilgang til opdateringer af standarder 

 

Research and consultat ion 

Indledningsvis nedsætter IAASB en arbejdsgruppe, der består af en række personer med kendskab 

til den pågældende standard, som der ønskes en udvikling af. Arbejdsgruppen har igennem forlø-

bet ansvaret for at udvikle et udkast til en standard.  

Gruppen laver forskellige former for opsøgende arbejde, herunder etablering af kontakt til for-

skellige interessenter, som revisionsvirksomheder og nationale standardsættere. Arbejdet kan bestå 

af mange forskellige undersøgelser, herunder kan nævnes eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, 

møder og workshops.  

 

Transparent debate  

Udviklingen af standarder debatteres herefter på en række IAASB møder, hvor offentligheden har 

adgang.  

Der bliver løbende afholdt møder internt omkring udviklingen i processen, hvor andre personer 

fra IAASB får mulighed for at påvirke overvejelserne, som arbejdsgruppen har gjort sig. IAASB 

gør meget for at debatten omkring udviklingen skal være transparent, da det øger tilliden til dem 

og deres arbejde (IAASB, 2017). 
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Exposure for public  comment 

På baggrund af de undersøgelser som arbejdsgruppen har foretaget, udsender IAASB et ’exposure 

draft’, som giver mulighed for, at offentligheden kan kommenterer på udkastet. Herved har de 

forskellige interessenter mulighed for at påvirke processen, og det endelige udkast, inden det bli-

ver sendt til høring (Kiertzner, L. 2006:25). Det har vist sig at muligheden for kommentere på 

projekter er populært, og i forbindelse med deadline på DAWG’s projekt om data analytics, er 

der offentliggjort i omegn af 50 kommentarer, som alle er forholdsvis omfattende (IAASB - 

DAWG, u.d.). Tidsperioden hvor interessenter kan kommentere på projekter, er normalt 120 

dage, hvilket passer på deres seneste projekt; Exploring the Growing use of Technology in the 

Audit, with a Focus on Data Analytics (DAWG, 2016). 

 

Considerations of comments received on exposure  

Overvejelserne som de forskellige interessenter har bidraget med, i form af kommentar til et ’ex-

posure draft’, bliver efterfølgende analyseret på offentlige møder hos IAASB. Finder IAASB at 

nogle af disse overvejelser er meget omfattende, kan der udstedes endnu et “exposure draft”, hvor 

interessenterne får mulighed for at forholde sig til et sammendrag af tidligere kommentarer 

(IAASB, 2017). 

 

Aff irmative approval  

I sidste fase af processen produceres et samlet udkast baseret på alt det ovenstående arbejde, og 

den pågældende standard skal herefter til votering i IAASB. Samtidig med at den bliver godkendt 

på et IAASB’s møder, bliver der vedtaget, hvorvidt der skal være supporterende aktiviteter til at 

understøtte implementeringen (IAASB, 2017).  

 

Som det ses ovenfor er det omfattende både at udvikle nye og opdatere allerede eksisterende stan-

darder. Det er blandt andet gennem denne proces, at FSR repræsenterer deres medlemmer i 

Danmark. Foreningen er medlem af Accountancy Europe, som løbende kommenterer på IAASB 

projekter (Bilag 7, 2017). 

 

Opsummering 

En international standard om revision er en gren i begrebsrammen om erklæringsopgaver med 

sikkerhed, som regulerer hvorledes en revision skal udformes og udføres. Formålet med standar-

derne er sikre en konsistent og ensartet revision globalt, hvilket også er belyst i forbindelse med 

den historiske udvikling. Begrebsrammen bygger på nogle overordnede principper, som under-

støtter de internationale standarder om revision samt revisor i sit arbejde. 



42	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

Selve standardsystemet er bygget omkring en nummerrækkefølge fra 100-999 og omfatter i dag 

37 standarder inddelt i 6 subkategorier. IAASB opdaterer løbende standarderne, men det er en 

grundig og langsommelig proces, hvor der indledningsvis nedsættes en arbejdsgruppe, som står 

for det efterfølgende arbejde. Der afholdes løbende møder, hvor offentligheden har adgang, og 

det skriftlige materiale omkring forholdene, som ønskes udarbejdet, gøres tilgængelig for offent-

ligheden til kommentering. Udviklingen af standarder, ønskes fra IAASB’s side, at være transpa-

rent og åben.  

 

3.5 Non-Authoritative Documents - IAPS og IAPN 

Udover de internationale standarder om revision udsteder IAASB også ’Non-Authoritative’ do-

kumenter. Disse udstedelser er ikke en del af begrebsrammen om erklæringsopgaver med sikker-

hed eller de internationale standarder om revision. De skal dog ses som en praktisk vejledning, 

som ikke påvirker eller stiller yderligere krav til revisor i forhold til de internationale standarder 

om revision (IAASB, 2011). 

 

Disse vejledninger har tidligere været delt op i to kategorier, IAPS - international auditing prac-

tice statement og IAPN - international auditing practive note. IAASB valgte dog i 2011 at afskaf-

fe IAPS’erne, da de ikke længere tjente deres fornødne formål, og på baggrund af at der var mang-

lende opbakning til dem. IAASB udstedte kun 6 IAPS’er før de blev trukket tilbage (IAASB, 

IAPS, u.d.). Den manglende opbakning bundede primært i fortolknings forståelser, i forhold til 

hvor autoritære IAPS’erne skulle opfattes, sammenlignet med standarderne om revision. Flere af 

brugerne af de forskellige IAPS’er, mente ikke at de var understøttende nok i forhold til deres 

formål. Der blev derfor udviklet selvstændige praktiske vejledninger nationalt, hvilket i sidste en-

de udløste en tilbagetrækning fra IAASB side (IAASB, IAPS, u.d.).  

 

Som tillæg til reguleringen findes der vejledninger som omtales IAPN’er, hvis formål er at vejlede 

revisorer indenfor specifikke områder, uden at det bliver påtaget. En IAPN giver mulighed for at 

vejlede indenfor specifikke områder som enten ikke er reguleret i standarderne, eller hvor yderli-

gere guidance kan være gavnende for revisor (IAASB, At a glance, u.d.). 

 

Der er til dato udstedt en enkelt IAPN under navnet IAPN 1000 - Special considerations in 

audting financial instruments. Vejledningen er dækkende for de problemstillinger en revisor, med 

størst sandsynlighed, møder i forbindelse med revision af finansielle instrumenter. IAASB har 

endvidere et ønske om at kommende IAPN’er skal kunne bidrage til at revisionsfirmaer kan base-

re deres interne undervisning og vejledninger herpå. Alt efter arten, er formålet, at en IAPN skal 
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hjælpe revisor med opnå en forbedret forståelse for virksomheden, samt den risici der er forbun-

det hermed (FSR - Danske Revisorer, 2015). 

 

3.6 Hvem påvirker hvem, praksis vs. standardsætterne 

I dette afsnit fokuseres på, hvad der skal til før at en revisionsstandard ændres, herunder hvem der 

påvirker hvem på markedet. Som tidligere beskrevet kræver det både tid og ressourcer at ændre en 

standard, hvorfor det er interessant at se på hvem, som typisk sætter ændringsprocessen i gang. 

 

IAASB er, som tidligere nævnt, en del af den globale organisation IFAC og en medlemsorganisa-

tion som nationale medlemsorganisationer, som eksempelvis FSR, er en del af. Her repræsenterer 

FSR deres medlemmer, som både er revisorer og revisionsvirksomheder (Bilag 7, 2017). Her er 

deres opgave at videreformidle forslag, som medlemsorganisationerne måtte have, til de globale 

standardsættere. FSR har gennem deres medlemskab af den europæiske revisororganisation, Ac-

countancy Europe, ydet indflydelse på forskellige tiltag i IAASB (Bilag 7, 2017).  

FSR har mandat til at kunne forhandle på deres medlemmers vegne (Bilag 7, 2017), hvilket er 

herigennem, at de danske revisorer påvirker den internationale agenda.  

 

De store revisionshuse har en markant stemme i FSR, da flere af deres ansatte og partnere sidder i 

diverse udvalg hos FSR. Dette betyder, at husene indirekte har indflydelse på FSR’s agenda, som 

dog oftest harmonerer med IFAC og andre internationale organisationers agendaer. I forlængelse 

heraf kan det nævnes, at det er de store revisionshuse, som står for udviklingen af nye revisions-

metoder og -værktøjer (Christensen, et. al., 2000:58). Dette ses særligt i forhold til det seneste 

IAASB projekt, omkring dataanalyse, hvor en del af kommentarerne til projektet, er fra de store 

revisionshuse. Desuden er tre ud af fem medlemmer af IAASB’s data analytic working group fra 

et af de store revisionshuse, hvorfor det må derfor antages af IFAC og IAASB i høj grad påvirkes 

af branchen. Revisionsvirksomhederne, og særligt de store revisionshuse, har derfor mulighed for 

at påvirke IAASB.  

 

Hvilke projekter som IAASB sætter i gang, bliver bestemt ud fra samme fremgangsmåde som 

processen ved opdateringen af en standard. Der bliver lavet et udkast og interessenter har herefter 

mulighed for, gennem kommentarer, at have medindflydelse på hvilke projekter IAASB skal ar-

bejde på (IAASB, 2014). 

 

Det må ud fra ovenstående, samt viden fra interviewet med Kim Klarskov Jeppesen, kunne anta-

ges, at udviklingen af standarderne sker i gennem påvirkning fra praksis og revisionsvirksomhe-
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derne. Kim Klarskov Jeppesen nævner direkte at standarderne ændres på baggrund af hvad der 

opfattes som god praksis i branchen; 

 

“Standarder bliver jævnligt opdateret, når der er behov for det. Behov opstår når praksis ændrer 

sig ude i firmaerne, og her må vi nok få standarderne med. Standarder er jo ikke noget der bliver 

skrevet forud for praksis, det er noget der forklarer hvad god praksis i branchen er.” Bilag 9 Inter-

view Kim, CBS, Side 3. 

 

Ovenstående stemmer overens med IAASB tilgang til deres projekter, hvor de opfordrer interes-

senter til at kommentere og komme med inputs til den løbende udvikling. Det er tydeligt at ek-

sempelvis en organisation som FSR, baserer deres arbejde på hvad der sker i branchen, og ikke 

selv tager initiativ til starte en udvikling. Deres projekt “Fremtidens revision” er først begyndt i 

2017, hvor der i længere tid har været fokus på dataanalyse hos blandt andet de fire store revisi-

onshuse. FSR, som er den danske standardsætter, bliver derfor ligeledes påvirket gennem praksis.  

 

Det ses altså i høj grad at IAASB søger påvirkning og inspiration fra interessenterne omkring 

dem. Det er typisk praksis som går forud for reguleringen, hvorfor der bør ske en ændring i prak-

sis, før det overvejes, om hvorvidt der bør finde en ændring sted. 

 

3.7 Fremtidsperspektivet 
I forbindelse med udarbejdelsen af det seneste sæt standarder tilførte man en ekstra standard og 

opdaterede flere af de daværende. Man tilførte ISA 265 - Kommunikation om mangler i intern 

kontrol, som må antages at være en mindre supplering, taget hele opdateringen af standarder i 

betragtning. Som tidligere nævnt er der plads til mange flere standarder i rækken, men i hvor stor 

grad denne række vil blive udfyldt vil tiden vise.  

 

I forlængelse af dette er det relevant at se på, hvor innovativ revisionsbranchen er. I ovenstående 

afsnit nævnes det at IAASB, og dermed standarderne, i høj grad påvirkes af, hvordan der revideres 

i praksis. Spørgsmålet er her, om de internationale standarder om revision fremover vil blive set 

som en begrænsning. Det vurderes ikke at de internationale standarder om revision tilskynder 

innovation, da de er vanskelige at opdatere og ændre, eftersom processen hos IAASB er meget 

langsommelig, jf. afsnit 3.4. Dette kan tyde på, at implementering af nye metoder eller lignende i 

de internationale standarder om revision, ikke er noget, der vil forekomme ofte. 
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IAASB afholder løbende møder omkring opdatering af de internationale standarder om revision, 

hvor fremtidige projekter diskuteres. Ser man på deres strategi frem mod 2019, fylder udviklin-

gen af nye standarder, eller opdateringen af ældre, kun en mindre del, og der er kun nogle få 

standarder i det officielle strategi program (IAASB, 2014). Herudover påpeger IAASB selv på at 

hyppige opdateringer af standarderne, kan lede til ustabilitet, hvis ikke opdateringen er veloverve-

jet og indeholder alle relevante aspekter (IAASB, Data analytics project update, 2017). Det må 

derfor forventes, at der kun i ringe grad vil blive set opdateringer af standarder, og i endnu ringere 

grad etableringen af nye.  

 

Den fremtidige regulering og udvikling af standarderne forventes at være uændret, i forhold til 

den nuværende tilgang. Det har typisk være praksis, som er gået forud for reguleringen og ser 

man det i forhold til den langsommelige proces, det er at ændre eller implementere en ny stan-

dard, må det antages, at der over den næste årrække ikke vil komme mange nye standarder til. 

De internationale standarder om revision er udbredte i hele verden, hvorfor det forventes, at disse 

stadig på sigt, vil danne rammerne om revision som vi kender den i dag. 

 

3.8 Delkonklusion 

I forbindelse med analysen af opbygningen omkring de internationale standarder om revision, ses 

det at revisionsbranchen siden starten af 1900-tallet har været gennem en enorm udvikling. Revi-

sor er gået fra at gennemgå alle bilag, til at revidere mere risikorettet ved hjælp af stikprøver, hvil-

ket blev en nødvendighed da virksomhederne blev større og havde flere bilag. Op gennem 1900-

tallet søgte man i høj grad inspiration hos hinanden, hvorfor dansk praksis udsprang af praksis i 

de andre nordiske lande, samt England og Tyskland. 

 

I takt med at verden blev mere internationaliseret, begyndte der fra virksomhedernes side at blive 

stillet krav til, hvordan revisionen blev udført. De store internationale virksomheder med datter-

selskaber i Danmark ønskede at have et regnskab som kunne læses over hele verden, hvorfor to af 

de store internationale revisionsvirksomheder i 1960’erne etablerede kontorer i Danmark.  

 

I takt med den øgede fokus på internationaliseringen og Danmarks medlemskab af EF gik det 

stærkt. Som led i den øgede internationalisering og den efterspørgsel, som kom i kølvandet herpå, 

blev de internationale standarder om revision udarbejdet. De internationale standarder om revisi-

on har sidenhen bidraget til at skabe en ensformig og konsistent revision globalt.  
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Indførelsen af de internationale standarder om revision medførte udstedelsen af begrebsrammen 

for erklæringsopgaver med sikkerhed i 2005. Begrebsrammen danner rammen om blandt andet 

de internationale standarder om revision, som udgør en lille gren i denne. Begrebsrammen bygger 

på nogle generelle principper i forhold til revisors arbejde, samtidig med at den indeholder enkel-

te beskrivende afsnit. Omfanget af de beskrivende afsnit er forholdsvis begrænsede, og disse vur-

deres derfor ikke at forstyrre de overordnede principper, hvorfor begrebsrammen kan ses som 

principbaseret.  

 

De internationale standarder om revision er inddelt i 6 subkategorier. Siden IAASB’s Clarity pro-

jekt i 00’erne, er der ikke blevet implementeret nogle nye standarder, og de eksisterende er kun i 

ringe grad blevet opdateret. Årsagen hertil findes formentlig i den meget strikse og grundige til-

gang, som IAASB anvender, i forbindelse med deres udviklingen af standarder. IAASB ønsker 

åbenhed omkring deres arbejde, samt inputs og involvering fra interessenterne. Denne tilgang 

betyder, at en opdatering af de internationale standarder om revision tager lang tid, og er for-

holdsvis besværlig, hvilket formentligt også er en af årsagerne til, at man ikke ser mange nye stan-

darder eller opdateringer af de nuværende. Selve processen kompleks, da den består af mange led, 

hvor hvert led er behæftet med en stor mængde arbejde fra IAASB’s side. Kompleksiteten og den 

bureaukratiske tilgang gør tilsammen at processen for udvikling af nye standarder er meget tung.  

IAASB har udviklet værktøjet International Auditing Practice Note, IAPN, som vejleder revisor 

indenfor udvalgte emner. Af ukendte årsager er denne mulighed ikke benyttet i særlig høj grad, 

da der på nuværende tidspunkt kun er udviklet en enkelt IAPN.  

 

IAASB påvirkes i høj grad af deres medlemmer og andre interessenter. Medlemmerne er med til 

at påvirke, hvilke områder IAASB skal arbejde med, samt hvilke standarder der skal være i fokus 

indenfor hvert strategiprogram. Det er derfor praksis og, primært, de store revisionshuse, der er 

med til at påvirke udviklingen af de internationale standarder om revision.  

Den fremtidige udvikling af de internationale standarder om revision forventes ikke at forandre 

sig markant i forhold til tidligere.  
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4. Underspørgsmål 2 
 

Til besvarelse af underspørgsmål 2, om hvordan dataanalyse kan indgå i revisionen, vil definitio-

nen af dataanalyse indledningsvis blive afdækket, da det er essentielt at have en fælles forståelse 

for, hvad der ligger i begrebet. Herefter vil der blive redegjort for selve anvendelsen af dataanalyse, 

hvilket vil ske med udgangspunkt i revisionsprocessen. Indledningsvist vil anvendelsen af data-

analyse i planlægningsfasen og i udførelsen, som dækker over test af kontroller og substanshand-

linger, blive analyseret.  

 

Da opgaven omhandler dataanalyse, samt anvendelsen af dette i revisionsprocessen, anses det som 

nødvendigt at have et klart billede af, hvor revisionsbranchen befinder sig på nuværende tids-

punkt. Dette påbegyndes med en status hos de tre store revisionshuse; Deloitte, EY og PwC, 

hvilket opstilles ud fra de foretagne interviews. Statussen er delt op i forhold til hvordan dataana-

lyse anvendes i dag, og herefter hvor langt revisionshusene er i forhold til selve implementeringen. 

Yderligere i dette afsnit er der et overblik over hvordan FSR og IAASB forholder sig til dataanaly-

se, og hvor de står i forhold til arbejdet omkring dette. 

 

I forlængelse af statussen hos respondenterne følger et afsnit, som vurderer hvorfor revionsbran-

chen har fokus på dataanalyse i øjeblikket, samt årsagerne hertil. Dette leder over i at se på, hvilke 

muligheder og begrænsninger, der opstår ved anvendelsen af dataanalyse på nuværende tidspunkt.  

Afslutningsvis vil der være en drøftelse af fremtidsperspektivet, hvor forventningerne til fremtiden 

analyseres. 

 

Disponeringen af afsnittet er afbilledet som vist i figur 17. 
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Figur 17: Disposition over underspørgsmål 2 

 

4.1 Dataanalyse 

Som nævnt i indledningens afsnit 1.6, eksisterer der ikke nogen konkret definition af hvad data-

analyse opfattes som. Der er blandt de adspurgte respondenter i revisionshusene enighed om at 

dataanalyse kan anvendes i bred forstand og giver en række muligheder for revisor, både nu og i 

fremtiden (Bilag 6, 2017; Bilag 8, 2017; Bilag 10, 2017). 

 

Som defineret i indledningens afsnit 1.6, skal dataanalyse forstås som: 

 

“Dataanalyse defineres som en analyse e l ler  proces,  hvor målet  er ,  at  kunne ska-
be overblik og sammenhæng på baggrund af  mønstre,  unormalheder e l ler  andre 
informationer”.   
 

Der er en tydelig opdeling i forhold til hvilke revisionshuse, der anvender dataanalyse. De store 

globale revisionshuse står i skarp kontrast til de mellemstore og mindre revisionshuse, når vi ser 

på anvendelsen og implementeringen af dataanalyse. ’The Big Four’, benytter allerede i en vis 
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udstrækning dataanalyse og har i den forbindelse udviklet interne instrukser, og anvender det på 

flere kunder (Bilag 6, 2017; Bilag 8, 2017; Bilag 10, 2017). 

4.2 Anvendelsen 

I dette afsnit gives der et overblik over hvordan dataanalyse kan anvendes i forbindelse med revi-

sion. Afsnittet er opbygget ud fra revisionsprocessen, og der vil løbende komme eksempler på, 

hvor dataanalyse findes særligt anvendelig i forhold til planlægningen og udførelsen. I planlæg-

ningsfasen fokuseres der på risikovurderingshandlinger, forståelsen for virksomheden og dens 

omgivelser, og herunder forståelsen af de interne kontroller. Endvidere fokuseres der på udførel-

sen, hvor test af kontroller og substanshandlinger vil blive inddraget.  

 

Risikovurderingshandlingerne giver revisor et grundlag i forbindelse med at forstå de risici der er 

tilknyttet virksomheden. Disse danner grundlag for revisors efterfølgende planlægning og udførel-

se af yderligere revisionshandlinger, herunder test af kontroller og substanshandlinger (Sudan, et. 

al, 2012:127). Der vil blive fokuseret på de to første bokse i nedenstående figur, da det er her da-

taanalyse, ifølge de interviewede respondenter, kommer til sin ret.  

	
Figur 18: Oversigt over revisionsprocessen 

	

4.2.1 Planlægning og Risikovurderingshandlinger 
Planlægningen af en revision indeholder flere elementer. Det er dog ikke alle elementer, der rele-

vante at inddrage, i forbindelse med anvendelsen af dataanalyse, herunder blandt andet kundeac-

cept og generelle etisk regler.  
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I planlægningsfasen skal revisor forholde sig til væsentlighed, revisionsrisiko og revisionsdoku-

mentation. Dette er elementer, som skal sammenholdes, for at revisor kan vurdere omfanget og 

arten af de revisionsprocedurer, der skal foretages i forbindelse med revisionen. Selve risikovurde-

ringshandlingerne udføres med det formål at revisor opnår en forståelse af selve virksomheden og 

dens omgivelser (Sudan, et. al, 2012:127). 

 

I første fase af revisionen er der en række forskellige muligheder for anvendelsen af dataanalyse. 

Anvendelsen af dataanalyse kommer specielt til sin ret i forbindelse med forståelse af virksomhe-

den og dens omgivelser og i forbindelse med forståelsen af interne kontroller, herunder procesfor-

ståelsen. I planlægningen er det ikke nok, kun at forstå virksomheden, men også i høj grad at for-

stå dennes interne kontroller, hvorved risiciene kan fastlægges og vurderes, på det bedst mulige 

grundlag (Sudan, et. al, 2012:128). 

 

4.2.1.1 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser 
Kendskabet og forståelsen for virksomheden, er en forudsætning for at revisor kan identificere 

risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, og på baggrund af dette planlægge de revisi-

onshandlinger, som skal imødegå denne risici. Det er derfor ekstremt vigtigt at revisor har et godt 

kendskab til virksomheden og dens forretningsgange (Sudan, et. al, 2012:128).  

 

I denne fase af revisionen kan explorative dataanalyser være særlige anvendelige for revisor. Meto-

derne giver revisor mulighed for at udforske virksomheden fra forskellige vinkler, hvilket især er 

anvendeligt i forbindelse med at opnå den krævede forståelse for virksomheden: 

 

“Man kan også bruge det i planlægningsfasen, med at se på hvordan omsætningen udvikler sig 
sammenholdt med vareforbrug og så få det vist det hen over tid” (Bilag 6, 2017:2) 
 

Ved en simpel dataanalyse, i forbindelse med forståelsen af 

virksomheden og dens omgivelser, kan revisor ved hjælp af 

dataanalyse få et overblik over, hvordan eksempelvis virk-

somhedens omsætning har været i løbet af året. En analyse 

som denne giver revisor mulighed for helt konkret at forstå, 

hvilke typer produkter og services virksomheden sælger, 

hvor de sælger dem og eventuelt hvem der aftager dem, 

hvis kundekredsen er snæver.  

 Figur 19: Eksempel på visuel opstilling af om-
sætningen 
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Figur 19 ovenfor giver et eksempel på, 

hvordan dataanalytiske værktøjer kan 

hjælpe revisor med at opnå et forbedret 

overblik over virksomheden, og som be-

skrevet i eksemplet ovenfor, give et visuelt 

billede af, hvordan virksomhedens om-

sætningen fordeler sig geografisk. Ved 

anvendelsen af et mere komplekst data-

analytisk værktøj vil revisor kunne trykke 

på omsætningen i et af de pågældende 

områder, og herved opnå yderligere detaljering omkring omsætningen. Man kunne tænke sig at 

ved at trykke på et af områderne med omsætningen, vil revisor kunne køre yderligere analyser på 

netop omsætningen i dette område. Her kunne det være fordelagtigt eventuelt at kunne se om-

sætningen fordelt ud på produkter, eller ud på måneder, som kan give revisor et indblik i hvilke 

måneder virksomheden tjener sine penge og på hvilke produkter.  

 

Et andet eksempel hvor dataanalyse kan anvendes, i forbindelse med risikovurderingshandlinger-

ne, er til opstilling af omsætningen fordelt på måneder og dage i året. Her vil revisor hurtigt kun-

ne skabe sig et overblik over, om der er områder som er iøjnefaldende. Figur 21 nedenfor, afspej-

ler en forlystelsesparks omsætning, fordelt på måneder og dage. Her ses det tydeligt at virksom-

heden er sæsonpræget og at der er flere måneder om året, hvor de ikke har en omsætning. Måne-

derne med omsætning afspejler virksomhedens åbningsperioden, som er sommer, Halloween og 

jul. Revisor kan, på baggrund af denne opstilling, opnå en forståelse for virksomhedens sæson og 

hvornår det kan forventes at den genererer omsætning. Ved opstillingen af nedenstående ses det 

at forlystelsesparken har haft en omsætning den 6 februar, hvor de normalt holder lukket. Der-

udover ses det ligeledes at den har en omsætning på præcis 100.000.000 kr. den 31 december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Eksempel på fordeling af omsætning 
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I forbindelse med ovenstående dataanalyse bør revisor derfor undersøge hvad der kan skyldes, at 

forlystelsesparken har haft en omsætning i februar, hvor de normalvis holder lukket. Her bør revi-

sor undersøge hvad der skyldes denne omsætning, det kan både være en manuel og en maskinel 

postering. I tilfælde hvor posteringen er foretaget manuelt, skal der foretages yderligere revisions-

handlinger, som undersøger hvem og hvorfor den er foretaget på dette tidspunkt.  

Den bogførte omsætning på 100.000.000 kr. d. 31 December, kan i høj grad være indikator på 

besvigelser eller fejl, og vil i ligeledes være et område hvor revisor bør fokusere sin risikovurdering. 

Udover at forstå virksomheden ud fra dens omsætning kan dataanalyse også bruges til at give revi-

sor indsigt i, hvordan dens debitorer udvikler sig over tid. Dette betyder, at revisor kan opstille 

analyser, som giver mulighed for at se om der er tendenser i forhold til debitorer, der ikke betaler, 

og hvordan dette eventuelt påvirker virksomheden, som i værste tilfælde kan have indflydelse på 

virksomhedens fortsatte drift. Dette ses i figur 22 nedenfor, hvor omsætning og tilgodehavender 

fra salg er opstillet i forhold til hinanden. Her ses der et udsving i maj og juni måned, som indi-

kerer at der muligvis er fejl, hvilket betyder yderligere revisionshandlinger, såfremt revisor finder 

dem væsentlige. 

 

Figur 21: Omsætning i forlystelsespark 
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Figur 22: Omsætning i forhold til tilgodehavender fra salg. 

 

Alle ovenstående eksempler baserer sig på anvendelsen af intern struktureret data. Der er blandt 

respondenterne en forventning om, at man også fremover vil kunne bruge ekstern ustruktureret 

data, som vil bidrage yderligere til risikovurderingshandlingerne.  

Ved ustruktureret ekstern data vil revisor kunne begynde at analysere på baggrund af virksomhe-

dens konkurrenter, hvilket giver en yderligere forståelse for virksomheden.  

 

Den visuelle del, samt muligheden for at kigge på alt virksomhedens data, er en væsentlig styrke i 

forbindelse med vurderingen af virksomheden og dens omgivelser og anvendelsen af dataanalyse. 

Ved at opstille virksomhedens data visuelt kan revisor opnå en helt anden, samt mere detaljeret, 

forståelse af virksomheden. Det har tidligere taget revisor lang tid at opstille sådanne visualiserin-

ger, men nu tager det, ved hjælp af dataanalyse, kortere tid, hvilket betyder at revisor kan fokuse-

re sit arbejdet på andre områder.   

 

4.2.1.2 Interne kontroller og procesforståelsen 

Et andet område hvor dataanalyse spiller en markant rolle i risikovurderingshandlingerne, er i 

forbindelse med procesforståelsen. Ved brug af dataanalyse kan revisor teste en virksomheds totale 

transaktionspopulation, for herved at se om de processeres efter revisors forventning. 

 

En central del af revisionsprocessen er at forstå relevante forretningsgange, som eksempelvis; pro-

cessen for salg og regnskabsaflæggelsesprocessen (Sudan, et. al, 2012:137). Her skal revisors pro-
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cesforståelse omfatte forståelsen af hvordan en transaktion igangsættes, behandles, registreres, ret-

tes, overføres til finansbogholderiet og rapporteres i regnskabet (Sudan, et. al, 2012:139). 

 

Revisor har traditionelt modtaget procesbeskrivelsespapirer fra virksomheden, som forklarer den-

nes forretningsgange i deres processer. Revisor har efterfølgende testet hvorvidt disse processer, 

stemmer overens med beskrivelsen. Denne handling er oprindeligt foretaget med udgangspunkt i 

test af én enkelt transaktion, hvor revisor har observeret processen fra ‘vugge til grav’ (Sudan, et. 

al, 2012:139). 

 

Ved hjælp af dataanalyse får revisor, som tidligere nævnt, indblik i hvordan virksomhedens trans-

aktionsflow bevæger sig igennem informationssystemerne. Viser den givne proces, at 80% af 

transaktionerne følger et mønster, bør revisor fokusere sit arbejde på de resterende 20%. I denne 

delpopulation, kan revisor eksempelvis undersøge hvor stor en andel af transaktionerne, der er 

posteret automatisk og manuelt. Er halvdelen af transaktionerne posteret manuelt, er det relevant 

for revisor at undersøge disse. Det kan være at det er den samme medarbejder, som har foretaget 

posteringerne, hvorfor revisor på baggrund af dette kan lave forespørgsler til ledelsen og medar-

bejderen herom. Ud fra dette kan revisor få vished om posteringerne er foretaget korrekt, eller at 

der er tale om fejl.  

Som yderligere overvejelser til procesforståelsen, kan revisor kigge på hvilke personer der har ad-

gang til systemet, hvor lang tid tager det for processen at komme ‘fra vugge til grav’, og sammen-

holde dette med forventningerne. 

 

Ovenstående eksempler viser hvordan dataanalyse bidrager med øget kvalitet til de traditionelle 

revisionsmetoder. Handlingen hjælper til at forstå og bekræfte processer, hvilket alt andet lige, er 

mere kvalitativt med dataanalyse, da det giver revisor mulighed at basere sin risikovurdering, og 

fastlægge risici på baggrund heraf, ud fra hele populationen, og ikke kun på baggrund af enkelte 

stikprøver, som har været tilfældet tidligere. 

 

4.2.1.3 Revisionsrisikomodellen 

Revisionsrisikomodellen er relevant at inddrage i forbindelse med planlægningsfasen og risiko-

vurderingen. Modellen giver revisor mulighed for at vurdere graden af revisionsrisiko på forskelli-

ge områder. Modellen består af tre typer af risiko; den iboende risiko, kontrolrisikoen og opdagel-

sesrisikoen, og fremstilles som nedenfor (Eilifsen, et. al., 2013:96). 

 

Revisionsrisiko = iboende risiko x kontrolrisiko x opdagelsesrisiko 



FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	 55	

	

 

Gennem dataanalyse kan revisor opnå en dybere forståelse for virksomheden og dens omgivelser, 

og på baggrund heraf, tilrettelægge revisionen omkring de områder, som vurderes med særlig høj 

risiko.  

Dette betyder, at revisor på baggrund af dataanalyse kan udvælge en mere kompetent stikprøve-

masse, som derved er med til påvirke revisionsrisikoen i revisionsrisikomodellen. Ved anvendelsen 

af dataanalyse kan opdagelsesrisikoen formindskes, da revisor bliver mere opmærksom på områ-

der med høj risiko, jf. afsnit 4.2.1.1 og 4.2.1.2. Opdagelsesrisikoen er risikoen for at revisors sub-

stanshandlinger ikke vil afdække de fejl som er opstået, hvilket alt andet lige betyder at denne 

risiko bliver formindsket, da revisor i højere grad kan fokusere sin revision mod de områder med 

høj risiko. 

 

Risikoen for, at revisor overser et område med høj risiko formindskes eftersom både forståelsen 

for virksomheden og dens omgivelser og procesforståelsen i høj grad bliver styrket ved anvendel-

sen af dataanalyse. En mindre opdagelsesrisiko fører til at den samlede revisionsrisiko formind-

skes. 

 

Dataanalyse i planlægningsfasen er derfor anvendelig, da det giver revisor et bedre grundlag til at 

identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation. Det betyder alt andet lige, at revisor 

har flere ressourcer, som kan fokuseres på den professionelle dømmekraft og skepsis. 

 

4.2.2 Udførelse 

Udførelse af revisionen kan deles op i to områder; Test af kontroller og substanshandlinger, hvor-

til substanshandlinger deles op i henholdsvis substanstest og detailtest (Sudan, et. al., 2013:191). 

  

4.2.2.1 Test af kontroller 
Anvendelsen af dataanalyse kan bruges i forbindelse med test af kontroller, til eksempelvis funkti-

onsadskillelse og test af fortløbende nummerrækkefølge på fakturaer. 

Til test af en fortløbende nummerrækkefølge er det muligt, ved hjælp af dataanalyse, at teste hele 

rækken af fakturanumre, samt at gøre dette nemmere og hurtigere end tidligere. Ved dataanalyse 

er det nu simpelt for revisor at teste, om der mangler enkelte fakturaer i rækken, eller om række-

følgen er ubrudt for hele perioden. Hele populationen kan på baggrund heraf testes uden brug af 

stikprøver (Bilag 8, 2017). I tilfælde, hvor det konstateres, at der mangler en eller flere faktura i 

rækkefølgen, har revisor mulighed for at lave en forespørgsel til medarbejderne, eller foretage an-
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dre revisionshandlinger. En test 

som denne kræver ikke meget 

tid af revisor, og kan helt kon-

kret sige om der er brud i ræk-

kefølgen, hvilket giver revisor 

et godt udgangspunkt i forbin-

delse med de senere handlinger. 

Et eksempel på dette er vist i 

figur 23. 

 

 

 

Som et andet eksempel på dataanalyse, i relation til test af kontroller, kan nævnes godkendelses-

proceduren af bilag (Bilag 6, 2017). Der skal typisk to personer til at godkende en faktura, før 

den bliver betalt, og ved simpel dataanalyse er det muligt at teste, om alle bilag har været igennem 

en sådan procedure. Er det ikke tilfældet, indikerer det, at der er nogle kontroller, som ikke virker 

efter hensigten, eller det kan skyldes, at man i virksomheden har en beløbsgrænse for, hvornår det 

er nødvendigt at der er to personer som skal godkende. Uanset om der er en forklaring eller ej, 

giver dataanalyse mulighed for at teste om kontrollerne har virket efter hensigten, på alle virk-

somhedens bilag, og om samme person har udført flere godkendelser, hvor det ikke er i overens-

stemmelse med procedurerne (Bilag 6, 2017). Hvor en kontrol som denne tidligere er testet ved 

hjælp af stikprøver, er det nu muligt at teste hele populationen.  

 

4.2.2.2 Substanshandlinger 
Substanshandlinger kan inddeles i to typer af handlinger; Substansanalytiske handlinger og detail-

test (Sudan, et. al., 2012:188). 

 

Substansanalytiske handlinger  

Dataanalyse kan også benyttes i forbindelse med substansanalytisk handlinger. Revisor skal opstil-

le forventninger til de bogførte beløb, hvilket blandt andet kan gøres ved hjælp af dataanalyse. 

Som tænkt eksempel ses der igen på revision af en forlystelsespark, hvor vejret må antages at spille 

en markant rolle i forhold til omsætningen. Revisor kan derfor opstille en forventning baseret på 

vejrdata i den konkrete by eller region, hvor forlystelsesparken befinder sig. På baggrund af denne 

forventning kan revisor skabe sig et indtryk af om omsætningen, hvis vejret har været henholdsvis 

godt eller dårligt. Dette kan endvidere skabe en forventning om, hvilke typer af produkter der 

Figur 23: Brud på fakturarækkefølgen 
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blevet solgt i perioden. I tilfælde hvor vejret er dårligt vil der højst sandsynligt blive solgt flere 

paraplyer end vaffelis og omvendt.  

 

Dataanalyse kan helt konkret hjælpe revisor med at opstille forventninger i forbindelse med sub-

stansanalytiske handlinger, som skal bidrage til forståelsen af alle kundens data på området. I ek-

semplet ovenfor vil det eksempelvis ikke give mening, hvis der er solgt flere paraplyer end vaffelis 

i juli måned, i tilfælde hvor der kun har været en enkelt dag med regnvejr.  

 

Tidligere har det været tidskrævende for revisor at opstille data visuelt. Dataanalyse kan opstille 

denne visualisering, hvilket er nævnt tidligere i forbindelse med forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser. Som eksempel kan revisor opstille virksomhedens omsætning fordelt ud på en-

ten måneder eller geografiske områder, og samtidig sammenligne det indeværende års omsætning 

med sidste års. Den tidligere opstilling af den geografiske omsætning, er her sammenholdt med 

sidste års omsætning, hvor det ses at den i nogle byer er faldende, mens den i andre byer er steget 

kraftigt i løbet af det seneste år. Opstillingen af dette, ses nedenfor i figur 24. 

	

Figur 24: Geografisk fordeling fra 2015 til 2016 

 

Det ses i figuren, at visse byer ikke har en omsætning i 2016. Andre af byerne haft en voldsom 

stigning i omsætningen fra 2015 til 2016, hvilket tyder på at virksomheden muligvis har lukket 

butikker i de pågældende byer. Dette kan yderligere forklare den stigende omsætning i det om-

kringliggende område. 

 

Et eksempel som ovenstående, giver revisor mulighed for opstille sine forventninger med ud-

gangspunkt i realiseret data og på baggrund af dette fokusere revisionen på de områder, som ikke 
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følger forventningerne. I tilfælde hvor revisor har fremrullet omsætningen, og forventer en stig-

ning heri, bør der foretages yderligere revisionshandlinger, de steder hvor det ikke er tilfældet. I 

forhold til ovenstående bør revisor eksempelvis afdække, med yderligere revisionshandlinger, 

hvorfor der ikke er omsætning i tre af byerne. Dataanalyse giver derfor revisor mulighed for at 

lave en mere detaljeret substansanalytisk revision. 

 

Detai l test  

Detailtest er dækkende over test af afstemninger mellem forskellige elementer i virksomheden, 

som eksempelvis bilag og fakturaer (Sudan, et. al., 2012:239). Ved detailtest kan revisor teste de 

forhold, som tidligere blev identificeret i forbindelse med risikovurderingshandlingerne. Test af 

detaljer i forhold til dataanalyse, adskiller sig ikke markant i forhold til tidligere metoder, bortset 

fra måden hvorpå der udvælges elementer til detailtest. Måden for udvælgelsen er blevet mere 

intelligent, ved hjælp af dataanalyse, hvilket betyder at revisor får overskud til at analysere de en-

kelte elementer mere grundigt. Revisionen kan ikke baseres 100% på dataanalyse, men bidrage til 

at give en indikation på hvor revisor skal fokusere sin revision.   

 

Som eksempel på detailrevision kan revisor afstemme kontoudtog fra banken med ind- og udbe-

talinger, og på baggrund heraf opnå revisionsbevis om, at disse handlinger har fundet sted. I til-

fælde hvor revisor gennem procesforståelsen har opnået en viden om at 90% af ind- og udbeta-

lingerne følger den automatiske proces, bør revisor fokusere sine revisionshandlinger på de reste-

rende 10%. Herved bliver hele populationen testet, da revisor tidligere har opnået en viden om at 

de 90% allerede følger den proces, som er angivet og testet. 

 

Har revisor tiltro til at systemerne og de interne kontroller virker efter hensigten, samt at data 

heri er validt, kan revisor fokusere sin revision på de manuelle bilag, hvilket alt andet lige giver 

mere kvalitet i forbindelse med test af detaljer. Der er derfor ikke forskel på hvordan test af detal-

jer foretages, de bliver blot udvalgt på et andet grundlag end tidligere.  

 

I forbindelse med detailrevisionen og anvendelsen af dataanalyse, ses det at fremgangsmåden er lig 

det man har gjort tidligere, dog med den forskel at revisionshandlingerne baseres på de tidligere 

udførte analyser fra planlægningsfasen.  

Dd 
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4.2.3 Opsummering 

Kigger man på anvendelsen af dataanalyse gennem hele revisionen, ses det, at der er en lang række 

handlinger hvor dataanalyse kan bidrage til en mere kvalitativ og risikorettet revision. I planlæg-

ningsfasen kan revisor risikorette revisionen på baggrund af test af hele populationen, frem for at 

stikprøveteste. Muligheden for at teste hele populationen fører alt andet lige til en mindre opda-

gelsesrisiko, og herved en mindre revisionsrisiko.  

Under udførelsen af revisionen kan revisor ved hjælp af sin viden omkring virksomheden opstille 

nogle forventninger, og tilrette revisionen ud fra disse. Befinder 10 bilag sig udenfor den opstille-

de forventning, bør det være disse bilag som revisor fokuserer på, ligesom en omsætning for en 

forlystelsespark i februar måned, bør undersøges nærmere.  

 

Styrkerne ved dataanalyse er, at outputtet kan generes langt hurtigere end tidligere, og på denne 

måde får revisor mulighed for at analysere andre områder dybere, hvilket alt andet lige øger revi-

sionskvaliteten.  

Dataanalyse giver ikke adgang til information, som revisor ikke tidligere har haft, men giver mu-

ligheden for at kunne undersøge data langt mere effektivt.  

 

	
Figur 25: Dataanalyse 

 

Figur 25 ovenfor afspejler, hvordan dataanalyse kan anvendes på alle dele af revisionsprocessen, 

men at det samtidigt har sine begrænsninger, da det ikke er alle revisionshandlinger, som dataana-

lyse kan erstatte. Dataanalyse kan således anvendes i planlægningen i forhold til vurdering af risi-

ci, samt til udførelsen af revisionen, hvor det bidrager til analytiske- og substanshandlinger samt 

test af kontroller. Det ses endvidere at nogle af handlingerne overlapper i dele af processen, hvor 

test af kontroller dog står alene. Begrænsninger vil blive belyst senere i afsnit 4.5. 
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4.3 Status hos respondenterne 

Til analysen findes det nødvendigt at skabe overblik over, hvor revisionsfirmaerne, FSR samt 

IAASB, står på markedet på nuværende tidspunkt. En ting er alle de muligheder dataanalyse giver 

i forbindelse med revisionen, men en anden ting er, om det rent faktisk bliver anvendt ude i hu-

sene. Med revisionsfirmaerne fokuseres der udelukkende på de firmaer der har bidraget med pri-

mær empiri til opgaven. 

Til dette kommenteres der på hvor længe de har haft fokus på dataanalyse, hvordan implemente-

ringen har været, samt hvordan anvendelsen er på nuværende tidspunkt, i de tre forskellige huse. 

Det interessante her, er at se på om husene står samme sted, og om de har haft samme frem-

gangsmåde i forbindelse med implementeringen. 

 

Status  

Alle de tre adspurgte huse anvender dataanalyse og har stor fokus på det. Hos Revisionshus B har 

der været fokus på det, det seneste halvandet år, mens det i deres globale organisation har været i 

fokus i en årrække. Det er dog først indenfor de seneste år at deres globale organisation er be-

gyndt at sprede dataanalyse ud i medlemsfirmaerne. 

Hos Revisionshus C har man arbejdet med dataanalyse de seneste 3 år. De har til at begynde med 

testet anvendelsen på nogle få kunder, og med udgangspunkt i den opnåede erfaring her, er de 

langsomt begyndt at udbrede anvendelsen. I takt med at revisionshuset opnår erfaring gennem 

anvendelsen, justerer de løbende processerne. 

Revisionshus A er, ligesom de to andre huse, i gang med at implementere anvendelsen af dataana-

lyse. De har internt lavet en samlet pakke, hvor der er en række analyser, som anvendes bredt i 

hele organisationen. Dataanalyse har været længe undervejs, men de er for alvor begyndt at bruge 

det i april/maj 2016. Revisionshus A har de seneste år anvendt et udsnit af dataanalyse, mens de 

for revisionen 2016 har implementeret anvendelsen gennemgribende. 

  

4.3.1 Implementeringen 

Som det ses ovenfor er alle tre revisionshuse i gang med at rulle anvendelsen af dataanalyse ud 

internt. Gennem de tre interviews ses det dog, at revisionshusene ikke har haft den samme frem-

gangsmåde i implementeringen, hvilket belyses nedenfor. 

 

Revis ionshus A 

Hos dette revisionshus har det første skridt i implementeringen af dataanalyse, været at konstrue-

re interne kurser, samt at introducere og undervise revisorerne i dette. 
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Det materiale, som benyttes i det danske medlemsfirma, er udarbejdet af deres globale organisati-

on. I Danmark har man i forlængelse af det globale materiale opstillet en række undervisningsfor-

løb, og i den forbindelse implementeret deres interne værktøjer og metodikker omkring dataana-

lyse. Revisionshuset har til revisorerne udarbejdet en pakke med værktøjer, vejledninger og skabe-

loner, som hjælper revisor igennem revisionsprocessen (Bilag 10, 2017).   

I øjeblikket uddanner revisionshuset hele deres assurance-afdelingen i dataanalyse og der har det 

sidste år, været fokus på at udbrede dataanalyse til hele denne del af organisationen. Formålet er 

at alle, lige fra assistenter til partnere, skal kunne bruge dataanalyse, hvorfor alle har modtaget 

undervisning heri. 

Revisionshuset fokuserer deres undervisning på seniorer, som sammen med assistenter, typisk er 

dem, som udfører revisionen til hverdag. Undervisningen består i flere dages kurser hvori senio-

rerne får indblik i de værktøjer og metodikker, der ligger bag analyserne. 

De har anvendt et udsnit af dataanalyse i de seneste år, men som nævnt tidligere, har de for revi-

sion 2016, implementeret dataanalyse gennemgribende i revisionsprocessen (Bilag 10, 2017). 

 

Revis ionshus B 

Revisionshus B læner sig meget op af deres globale organisation, og prøver herigennem at etablere 

nogle retningslinjer på området. De har på nuværende tidspunkt udarbejdet interne publikatio-

ner, som fortæller, hvordan de mener dataanalyse skal håndteres. Til dette er der globalt i organi-

sationen publiceret en udførlig guide til revisorerne omkring, hvad dataanalyse er, hvad det kan, 

og hvordan de skal forholde sig til det. 

Fra deres globale organisation har den danske afdeling, udover den publicerede guide, fået hjælp 

og vejledning til hvordan dataanalyse skal anvendes i revisionen, og der er etableret en fælles plat-

form på området. Formålet med denne platform er, at den skal hjælpe med at skabe en fælles for-

ståelse for dataanalyse. Platformen er et standardkoncept, da man er bevidste om, at alle i organi-

sationen skal have adgang til brugen af det. I dette standardprogram er det muligt at uploade 

transaktionsdata fra kunden og derigennem lave forskellige visualiseringer til brug for revisionen, 

og på baggrund af dette lave forskellige tests (Bilag 6, 2017). 

De har fokus på at skabe et mindset omkring dataanalyse, så revisorerne kan få øjnene op for de 

mange muligheder, som kan hjælpe med at effektivisere revision. Herudover ligger fokus på at få 

omskolet organisationen til at kunne bruge disse nye værktøjer og elementer fremadrettet. På de-

res globale platform har de oprettet et kursus, som er inddelt i tre moduler, hvor revisorerne i 

løbet af disse tre moduler oplæres i, hvad dataanalyse er og hvordan det skal bruges. 
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I forbindelse med udbredelsen af dataanalyse, har revisionshuset oprettet interne afdelinger, i 

form af risk advisory og IT revisorer, som kan supportere revisorerne gennem processen (Bilag 6, 

2017). 

Udover deres standardkoncept har de udviklet et værktøj, hvori programmet Excel Analytics er 

integreret. Det er grundlæggende en række makroer, som er sat op i Excel, og som bruges til da-

tabearbejdning til eksempelvis stikprøveudvælgelse og sammenfletningen af forskellige datasæt, 

som senere anvendes i udførelsen af revisionen.  

Revisionshuset har haft stor succes med værktøjet, som allerede bidrager til at revisorerne kan 

effektivisere revisionen. Anvendelsen af værktøjet bidrager endvidere til at skabe et bedre dataana-

lytisk mindset hos revisorerne (Bilag 6, 2017).  

Revisionshuset er bevidste om at de i fremtiden, skal have fokus på revisors datakompetencer, og 

fokusset ligger på nuværende tidspunkt, i at opkvalificere revisorerne i hvordan deres interne 

værktøjer skal benyttes. I forbindelse med opkvalificeringen er der afholdt en række interne kur-

ser, samtidig med at de ligeledes italesætter dataanalyse på interne møder, og derigennem forsøger 

at skabe en interesse for området (Bilag 6, 2017). 

Visionen er at disse nye værktøjer skal nedbringe omfanget af arbejde, og processen hvorved stik-

prøver udvælges. Grundlaget for udvælgelsen af stikprøver bliver herved mere intelligent og op-

lyst, i forhold til tidligere, hvor stikprøver er udvalgt tilfældigt (Bilag 6, 2017). 

 

Revis ionshus C 

Strategien hos dette revisionshus, har været at implementere dataanalyse generelt i hele organisa-

tion. Målsætning er, at der skal være personer på hvert team, som har erfaring med dataanalyse og 

ved hvordan det skal anvendes (Bilag 8, 2017).  

 

De har uddannet specialister indenfor dataanalyse, som er med til at understøtte implementerin-

gen hos revisorerne. I forlængelse heraf er der internt udformet arbejdspapirer, som fungerer som 

interne instrukser, der fortæller, hvordan revisor skal forholde sig til en række forskellige områder 

vedrørende dataanalyse (Bilag 8, 2017). 

Deres interne instrukser er implementeret sammen med en række specialiserede processer i deres 

forskellige værktøjer, hvor formålet er er at guide revisor igennem analyserne. 

Revisionshuset ser ikke implementering af dataanalyse, og introduktionen til nye værktøjer, som 

en udfordring. Man har den opfattelse, at der altid vil være en kortere eller længere implemente-

ringsperiode, i forbindelse med indførelsen af nye systemer, dette uanset om det omhandler data-

analyse eller ej (Bilag 8, 2017). 
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Til sidst tilføjes det, at det er den danske del af organisationen som i høj grad forsøger at præge 

deres globale organisation til at have fokus på dataanalyse - og ikke omvendt. Årsagen til dette er 

at Danmark ses som et land, som har en høj grad af digitalisering, hvilket gør det til et ideelt 

land, at påbegynde implementeringen af dataanalyse (Bilag 8, 2017). 

  

Det ses altså at alle tre huse i høj grad har fokus på at få skabt opmærksomhed omkring dataana-

lyse. Alle er opmærksomme på at få hele deres organisation med i implementeringen, hvorfor de 

har sammensat uddannelsesforløb, som henvender sig til en bred kreds af medarbejdere.  

Alle tre huse har lavet interne vejledninger, som sikrer at revisor kommer sikkert igennem revisio-

nen, og som ligeledes sikrer en ensformig revision på tværs af kunderne. 

 

4.3.2 Anvendelsen 

Alle tre revisionshuse har, ligesom for implementeringen, forskellige tilgange til anvendelsen af 

dataanalyse og de anvender allerede dataanalyse i højere eller mindre grad. Til at give et overblik 

over hvor den danske revisionsbranche befinder sig, i forhold til anvendelsen af dataanalyse, foku-

seres der her på, hvordan og hvor i revisionsprocessen dataanalyse anvendes i de tre revisionshuse. 

 

Grundlæggende har alle tre revisionshuse samme tankegang til deres værktøjer, som fremover skal 

udgøre standardkoncepter i organisationerne, som alle kan anvende. 

 

“Det er sådan mere det standardkoncept, som man gerne vil have at alle skal have adgang til” (Bi-
lag 6, 2017:2)  
 

“De har derfor også ret detaljeret undervisning i, hvordan man bruger det, for at sikre at der ikke 
er nogen, der bliver tabt, så vi ved at de gamle også ved, hvad det går ud på.” (Bilag 10, 2017:2) 
 

Ovenstående understøtter ligeledes troen på at dataanalyse er kommet for at blive, i kraft af den 

fokuserede indsats fra revisionshusene, i form af undervisning og udvikling af interne værktøjer. 

Det bekræftes yderligere af Respondent C: 

 

“Så jeg mener, at der kommer mere og mere af det, ikke mindre.” (Bilag 8, 2017:5) 

 

Alle de tre revisionshuse har nogenlunde samme fremgangsmåde i forbindelse med anvendelsen af 

dataanalyse. Helt lavpraktisk uploader de kundens data i deres interne systemer, hvorefter reviso-

rerne kan køre en række forskellige tests;  
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“Vi har simpelthen værktøjer, it-værktøjer, hvor der er programmeret forskellige analyser indeni, 
så der er vejledninger i, hvordan vi hiver data ud hos kundernes systemer og hælder dem ind i 
vores egne systemer. Og så trykker man på knapper, og så smider den forskellige analyser ud, som 
man så kan sidde og tolke på, som dækker alle faser af revisionen” (Bilag 10, 2017:2) 
 

“Som er et sted hvor man kan loade transaktionsdata op fra kunden, og så kan man begynde at 
lave forskellige visualiseringer til brug for hans revision.” (Bilag 6, 2017:2) 
 

Ved brug af dataanalyse opstår der nye muligheder i forbindelse med revisionen. Tests som tidli-

gere har været meget tidskrævende, og omfattende, kan nu foretages ved simple handlinger i deres 

interne værktøjer. Alle tre respondenter peger på, at en af de helt store styrker ved dataanalyse er, 

at man nu kan risikorette revisionen med udgangspunkt i hele populationen. Respondenterne 

påpeger endvidere at dataanalyse kan anvendes i alle dele af revision; 

 

”Både planlægning og procesforståelsen, ikke så meget test af kontroller, det er vi ikke så gode til 
endnu. Det er planen at vi også skal komme til at bruge det til test af kontroller. Så også selve 
statusrevisionen. Det kan altså bruges til alt.” (Bilag 10, 2017:2)  
 

“Jeg er da enig i at det kan anvendes i alle dele af revisionen” (Bilag 8, 2017:2) 
 

Hertil peges der på, at dataanalyse blandt andet er særligt anvendelig i forbindelse med Journal 

Entry Testing. Ved Journal Entry Testing undersøges det om der er posteringer som er foretaget 

på unormale tidspunkter, såsom i weekenden eller om natten. En test som denne kan eksempelvis 

bidrage til en indikation af besvigelser. 

 

“Der hvor jeg mener, det er særlig relevant, er i journal entry testing. Altså hvor man ser på, er 
der nogle manual journals, er der nogle posteringer, der bliver foretaget på mærkelige tidspunk-
ter? – er der nogle mønstre, der ser mærkelige ud? Det er et oplagt sted at starte.” (Bilag 8, 
2017:2) 
 

Som nævnt er der enighed om at dataanalyse kan anvendes i hele revisionen, men samtidig påpe-

ges vigtigheden af, at revisor fortsat skal bruge sin professionelle skepsis og dømmekraft, og at 

dataanalyse derfor ikke vil kunne erstatte revisor (Bilag 10, 2017:6). 

 

“Så kan vi bruge vores værktøjer til analysere det og kæmpe store mængder data, som gør at vi 
kan fokusere på mere komplekse ting” (Bilag 10, 2017:6) 
 

“Det basale ligger i din professionelle skepsis og måden du tænker på.” (Bilag 8, 2017:3) 
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Sammenfatning af  status hos respondenterne 

Alle tre revisionshuse er langt implementeringen af dataanalyse internt. Alle har efterhånden væ-

ret i gang i et par år, og har sat en stor indsats ind for at udvikle interne instrukser, som hjælper 

revisorerne i dagligdagen. Overordnet set anvendes dataanalyse i bred forstand, og alle har en for-

ventning om at udviklingen blot fortsætter. 

 

Eftersom at revisionshusene har udviklet interne værktøjer og instrukser, bekræfter dette forestil-

lingen om at revisionshusene allerede anvender dataanalyse, og at det fremover er et områder de 

har fokus på.  

 

4.3.4 FSR 

FSR befinder sig i den indledende fase i forhold til dataanalyse, og er netop begyndt at sætte fo-

kus på fremtidens revision (Bilag 7, 2017:1). Foreningen planlægger at fokusere på fremtidens 

revision ud fra to vinkler, som omtales som henholdsvis fremtidens revision i bred og smal for-

stand. Fremtidens revision i smal forstand dækker eksempelvis over, hvad metoder som dataana-

lyse er og kan, og hvad det konkret kan komme til at betyde for revisionen, hvorimod den brede 

forstand er dækkende for, hvad revisor forventes at skulle lave generelt i fremtiden (Bilag 7, 

2017:1). 

 

FSR har gjort sig nogle få overvejelser i forbindelse med dataanalyses implementering i de inter-

nationale standarder om revision, og om de kan understøtte en metode, som dataanalyse. De har 

internt, med deres ISA-eksperter, diskuteret om hvorvidt standarderne kan rumme dataanalyse, 

og her er der lige så mange spørgsmål som svar, som de selv udtrykker det (Bilag 7, 2017:2). 

Nogle mener at standarderne kan rumme alle de muligheder som dataanalyse giver, mens andre 

mener at de er skrevet i en anden tid, og derfor ikke er gearet til et værktøj som dataanalyse. De 

står internt med en masse forskellige holdninger og meninger omkring emnet. Det næste år plan-

lægger de at skulle arbejde omkring en række forskellige problemstillinger indenfor dataanalyse, 

herunder hvordan det påvirker branchen, og om de internationale standarder om revision er en 

hindring (Bilag 7, 2017:2).  

 

En del af FSR’s strategi er at have dialog med de store revisionshuse og opnå indsigt i hvilken til-

gang, de har til dataanalyse (Bilag 7, 2017:2). De er bevidste om, at revisionshusene arbejder med 

dataanalyse, men har endnu ikke haft dialog med dem herom. De er derfor ikke vidende om hvor 

langt revisionshusene er i brugen af dataanalyse eller i implementeringen (Bilag 7, 2017:2).  
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FSR står altså på tærsklen til at påbegynde det videre arbejde omkring dataanalyse, og de udfor-

dringer der her følger. De har endvidere påbegyndt dialogen med deres revisionstekniske udvalg, 

og målet her er at koble deres interne ISA-eksperter, i udvalget, sammen med de revisorer, som i 

dag anvender dataanalyse (Bilag 7, 2017:2). 

 

4.3.5 IAASB 

IAASB er opmærksomme på den teknologiske udvikling i revisionsbranchen, hvorfor de har 

sammensat den interne arbejdsgruppe DAWG, Data Analytic Working Group, som beskæftiger 

sig med anvendelsen af dataanalyse i revision. Herudover har dataanalyse, eller Data Analytics, 

været på dagsordenen på IAASB Meetings siden 2015 (IAASB, 2015). 

 

I forbindelse med den stigende interesse omkring dataanalyse i revisionen, har DAWG udarbejdet 

en rapport, som har fokus på dataanalyse og den stigende anvendelse af teknologi i revisionen. 

Rapporten er udgivet i September 2016 og opfordrer interessenter over hele verden, lige fra store 

globale firmaer til universitetsstuderende, til at kommentere på anvendelsen af dataanalyse i revi-

sionen i fremtiden. I forordet til rapporten efterspørger IAASB læsernes inputs til en række 

spørgsmål, som de anmoder om hjælp til at besvare. Det er altså tydeligt, at IAASB er opmærk-

somme på, at dataanalyse begynder at betyde en del ude i revisionsfirmaerne, men at de ligesom 

andre, ikke kender svaret på hvordan, og i hvilken grad, det skal og bør reguleres (IAASB, 2016).  

 

Deadline for kommentering var d. 15 februar 2017, hvor IAASB umiddelbart efter har offentlig-

gjort alle kommentarer på deres hjemmeside. Det er stadig muligt at komme med forsinkede 

kommentarer, hvorfor der løbende bliver offentliggjort nye kommentarer på deres hjemmeside. 

 

De fremfører i deres rapport: ‘Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a 

Focus on Data Analytics’ at dataanalyse i en mere kompleks verden, og som følge af de teknologi-

ske muligheder, giver revisor bedre og flere muligheder til at opnå en mere effektiv og robust for-

ståelse af kunden. Anvendelsen af dataanalyse kan bidrage til forstærket kvalitet i revisionen, samt 

til revisors risikovurdering (IAASB, 2016). Til dette skriver de selv i rapporten: 

 

“Data analytics provide an opportunity to maximize the effectiveness of the human element. For 
example, technology solutions can reduce the amount of time dedicated to manual analysis, al-
lowing more time to be spent by the auditor on the more judgmental aspects of an analysis” 
(IAASB, 2016) 
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Dataanalyse forbedrer revisors mulighed for at opnå revisionsbevis, på baggrund af analyser af 

store populationer. Herudover giver det ligeledes en forbedret risikovurdering til udvælgelse af 

bilag, til yderligere test og analyser (IAASB, 2016). 

 

Opsummering 

Kigger man på de adspurgte respondenter, er de i forskellige faser i forhold til implementeringen 

og anvendelsen af dataanalyse. Hvor de tre revisionshuse alle har set og tror på mulighederne ved 

anvendelsen af dataanalyse, står FSR netop på tærsklen til at påbegynde deres research på områ-

det. Emnet har været på dagsordenen på IAASB Meetings siden sommeren 2015, hvorfor meget 

tyder på, at de har startet drøftelserne herom på omkring samme tid som revisionshusene er på-

begyndt deres mere omfattende udbredelse af anvendelsen internt.  

Implementeringen internt i husene minder på flere parametre om hinanden, alle har udarbejdet 

interne instrukser som hjælper med at guide medarbejderne gennem processen, og alle har ud-

dannet specialister indenfor området, som står til rådighed til at hjælpe.  

Grundlæggende anvender de tre revisionshuse dataanalyse i hele revisionsprocessen, hvilket støt-

ter op omkring deres forventninger til dataanalyse fremover. 

 

4.4 Modenhedsanalyse 

Tidligere i afsnittet er det analyseret, hvor langt i implementeringen de forskellige respondenter 

er, i forhold til anvendelsen af dataanalyse. Dette punkt er vigtigt i forhold til at få en forståelse 

for, hvor presserende en eventuel opdatering af det nuværende standardsystem er.  

 

Der er på baggrund af implementeringen, udvalgt en række områder som er essentielle for at vur-

dere hvor langt heri, revisionshusene er. Disse områder er; 

• Risikovurdering og planlægning 
• Test af kontroller 
• Substanshandlinger 
• Egne udviklede værktøjer 
• Instrukser og uddannelse 
• Specialister 

 

De seks områder er udvalgt på baggrund af en række parameter, som vurderes relevante at ind-

drage for at få en forståelse, for implementeringen af dataanalyse i revisionshusene. Heri indgår 

planlægning og risikovurdering, test af kontroller og substanshandlinger, som alle er elementer i 

revisionsprocessen. Herudover vurderes det hvorvidt revisionshusene har udviklet værktøjer og 

interne instrukser, samt uddannelse heri. Til sidst ses der på om revisionshusene har uddannet 
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medarbejdere med særlige færdigheder i dataanalyse, til at understøtte brugen og implementerin-

gen.  

 

Ovenstående er illustreret i figur 26 nedenfor, hvor farven grøn indikerer at området er fuldt im-

plementeret og farven rød modsat indikerer at området ikke er implementeret.  

 

 

	
Figur 26: Modenhedsanalyse 

 

Det vurderes, at alle tre revisionshuse har implementeret dataanalyse bredt i deres organisation, 

og at det er implementeret gennem hele revisionsprocessen. Nogle af respondenterne har tilken-

degivet at der er områder, hvor implementeringen ikke er fuldt udført endnu, herunder eksem-

pelvis test af kontroller. Det vurderes derfor generelt at dataanalyse er implementeret bredt i de 

tre revisionshuse.  

 

4.5 Dataanalyse i revisionsbranchen - Hvorfor nu? 

I forbindelse med ovenstående afsnit, ses det at revisionsbranchen er begyndt arbejdet omkring 

anvendelsen af dataanalyse nogenlunde samtidig, hvilket der i dette afsnit sættes fokus på. 

 

“Først og fremmeste er det interessant, at det netop sker nu. Det er faktisk for nyligt. Det her er 
ikke noget nyt, det er mildest talt ikke noget nyt. Det var et hot topic i slutningen af 1980’erne, 
hvor man første gang begyndte at bruge de her computerværktøjer, som gjorde, at man rent fak-
tisk kunne teste hele populationer fremfor at basere sig på stikprøver.” (Bilag 9, 2017:1) 
 

På baggrund af de foretagne interviews, har det været muligt at klarlægge en række årsager til, 

hvorfor dataanalyse er blevet et relevant emne igen. Flere af respondenterne har peget på, at en 

stigning i transaktionsmængden og kompleksiteten, der er forbundet med en revision af virksom-

heder, er en mulig årsag hertil (Bilag 9, 2017:5). Det udtrykkes, at tidligere metoder, hvormed en 
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revision er blevet udført, ikke længere er tilstrækkelig i forhold til at opnå egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis (Bilag 10, 2017:3).  

 

“Vi kan ikke sige vi kigger bare på stikprøver og tester kontroller, det er ikke tilstrækkeligt på de 
store datamængder når man arbejder ude hos kunder, vores revisionsbevis er simpelthen for 
svagt.” (Bilag 10, 2017:3) 
 

Det tyder på, at der har været en stigning af kompleksitet med afsæt i forøget transaktionsmæng-

de. 

 

“Revisorer har altid tilpasset revisionshandlinger til klienternes systemer. Det er lige fra tidernes 
morgen. Da man indførte forretningsgange og interne kontroller, fangede revisorer det forholds-
vis hurtigt, og det kunne da godt være vi i stedet for at hakke bilag af for at sige noget om helhe-
den kunne se på systemerne, og deres evner til finde og rette fejl.” (Bilag 9, 2017:5) 
 

Ovenstående citat af Kim Klarskov Jeppesen fortæller at revisorer baserer deres revision på klien-

ternes systemer. De er derfor nødsaget til at tilpasse deres revisionsmetoder disse, for at kunne 

opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.   

Kompleksiteten kan altså ses som en af årsagerne til, at dataanalyse er begyndt at blive anvendt 

hos revisorerne, da tidligere metoder ikke længere anses som tilstrækkelige.  

 

Udover en stigning i kompleksiteten og transaktionsmængden, er det endvidere sandsynligt, at de 

store revisionshuse holder øje med hinanden, og hermed er opmærksomme på de metoder, som 

anvendes hos konkurrenterne. Det kan have betydelige konsekvenser hvis en konkurrent fra et af 

de andre store revisionshuse får en konkurrencemæssig fordel.  

 

“Og man er i Deloitte ekstremt opmærksomme på dette, da man tror på at det kommer til at gå 
sindssygt hurtigt, og hvis ikke de handler, så vil der være nogle andre, som gør det før dem.” (Bi-
lag 6, 2017:6) 
 

Hvad der har startet det omfattende arbejde med dataanalyse, kan derfor være en række små ting, 

som har påvirket et af husene, hvorefter de andre er fulgt efter (Bilag 10, 2017:3). 

Det indledende citat af Kim Klarskov Jeppesen peger på, at dataanalyse ikke er en ny tendens, og 

at der har været i fokus på teknologi i revisionen siden starten af 1990’erne. Dette understøttes af 

Computer-Assisted Auditing Techniques, CAAT, som er en tidligere pendant til dataanalyse, og 

som tidligere var en del af revisoruddannelsen (Bilag 10, 2017:4). Det er derfor interessant at se 

på, om dataanalyse denne gang er kommet for at blive, og årsagen hertil.  
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Tidligere i afsnittet nævnes det, at revisor skal basere sin revision på klienternes systemer, og der-

for er nødsaget til at tilpasse sig disse. Det er derfor sandsynligt at dataanalyse i 1990’erne var for-

ud for sin tid, og behovet for metoden, til at revidere komplekse systemer, ikke var der på davæ-

rende tidspunkt. Tidligere anvendte metoder, var altså tilstrækkelige i forhold til at fange de da-

værende fejl. I og med der ikke har været et presserende behov for metoder, til at udbygge det 

tidligere revisionsbevis, har revisor ikke i samme grad haft behov for at implementere en sådan 

metode i sit daglige arbejde (Bilag 9, 2017:5). 

 

Det er vanskeligt at pege på én konkret ting, der gør, at dataanalyse er kommet frem igen og 

hvorfor der investeres i det netop nu. Baseret på ovenstående tyder det på, at det er en kombina-

tion af udviklingen hos klienterne og deres systemer, samt efterspørgslen efter mere et kvalitets-

sikkert revisionsbevis. Den stigende udvikling indenfor teknologi og digitalisering, har tvunget 

revisor til at forny sig, hvilket har ledt til at finde nye måder at opnå et egnet og tilstrækkeligt 

revisionsbevis på. En kombination af disse ting, kan derfor have skubbet gang i processen hos et 

enkelt revisionshus, hvorefter konkurrenterne er fulgt efter.  

 

4.6 Begrænsninger i dataanalyse 

Hvor dataanalyse allerede på nuværende tidspunkt giver en masse muligheder, i forbindelse med 

udførelsen af revisionen, findes der også begrænsninger ved anvendelsen.  

 

I forhold til tilstedeværelsen af et lager eller tilgodehavender, er dette et eksempel, hvor dataanaly-

se ikke kan anvendes, og de traditionelle revisionsmetoder bør tages i brug (Bilag 9, 2017:2). Det 

er ikke muligt ud fra dataanalyse at teste om lageret er til stede, det er man nødt til at se med egne 

øjne. Det samme gælder forhold til at teste om lagerlisten er korrekt. Her kan man heller ikke 

teste udelukkende på baggrund af data, da revisor er nødt til at teste dette fysisk og igen se med 

egne øjne og vurdere om lagerlisten er fuldstændig (Bilag 9, 2017:2). 

Udsagnet om at dataanalyse har sine begrænsninger, i forhold til test af tilstedeværelsen, under-

støttes af Kim Klarskov Jeppesen: 

 
“Tilstedeværelsen kan man i sagens natur selvfølgelig ikke. Der skal man ud og kigge på aktiver-
ne, og se om de er i orden.” (Bilag 9, 2017:2) 
 

En anden begrænsning ved anvendelsen af dataanalyse opstår i forbindelse med udarbejdelsen af 

det elektroniske revisionsbevis. Her skal revisor være kritisk i forhold til validiteten af det data 

som benyttes. I tilfælde hvor data eksempelvis ikke er fuldstændigt, kan der stilles spørgsmålstegn 
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ved om hvorvidt data kan anvendes i forbindelse med revision. Datavaliditeten skal revisor være 

særligt opmærksom på (Bilag 8, 2017:2). 

 

Flere respondenter peger på, at områder hvor revisor anvender professionel dømmekraft eller 

skøn, ikke vil kunne erstattes af dataanalyse på nuværende tidspunkt (Bilag 6, 2017:11; Bilag 9, 

2017:3). Som eksempel hertil nævnes nedskrivningstest på goodwill, eller en anden form for 

kompleks regnskabspost. Her vil anvendelsen af dataanalyse vil være svære at implementere (Bilag 

6, 2017:11). 

 

“Der hvor det kommer til kort er kritisk regnskabsmæssige skøn og nedskrivningstest.” (Bilag 8, 
2017:3) 
 

“Og så tror jeg også at man skal huske at der stadig er et stort område hvor man arbejder meget 
med professionel dømmekraft og skøn, hvor dataanalyse måske er svære at implementere” (Bilag 
6, 2017:11) 
 

Respondent A peger på en række praktiske problemer i forhold til dataanalyse. Når kundernes 

data er importeret og bearbejdet i deres systemer, er mængden af data så stor, at man har proble-

mer med kapaciteten på computerne. Det er herved ikke kun revisionstekniske problemstillinger, 

men også en helt generel problemstilling i forhold til computerkapacitet. I forhold til denne be-

grænsning er det interessant at bemærke Moores lov, som siger at, antallet af komponenter i et 

integreret kredsløb, fordobles hver 18 måned (Den Store Danske, Moores Lov, u.d.). Dette 

sammenholdes med udviklingen på størrelsen af kapaciteten i memory cards over de seneste 10 

år, som er steget voldsomt. Kapaciteten på computerne er et problem nu, men på langt sigt, bør 

den teknologiske udvikling ifølge Moores Lov afhjælpe dette.  

 

Begrænsningerne som eksempelvis kapaciteten i computerne må forventes at blive afhjulpet på 

kort sigt, mens det for andre begrænsninger ikke kan afgøres om de kan blive integreret i dataana-

lyse på enten kort eller langt sigt.  

 

4.7 Mulighederne i dataanalyse 

Mulighederne i dataanalyse opstår ved at revisor kan få adgang til alt kundens data. Herved kan 

revisor i højere grad tilrettelægge sin revision, og har mulighed for at test alt data, hvor revisor 

tidligere baseret sig på tilfældige stikprøver. Dataanalyse har effektiviseret en række handlinger, 

som revisor tidligere har været nødsaget til at foretage manuelt. Dette betyder at revisor nu, ved 

hjælp af dataanalyse, kan fokusere mere på at anvende sin professionelle dømmekraft, fremfor at 
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lave manuelle revisionshandlinger (Bilag 6, 2017:1). Eksempler på nye muligheder nævnes ne-

denfor. 

 

Revisor kan følge op på manuelle posteringer, som bliver foretaget på unormale tidspunkter. Re-

visor kan med dataanalytiske værktøjer simpelt og hurtigt opstille alle posteringer, og herved se 

om der er posteringer som falder udenfor normalen. Dette er et eksempel på at nogle arbejdsop-

gaver er blevet automatiseret, hvilket har lettet revisors arbejde. Udover at lette revisors arbejde, er 

en analyse som denne også med til at hæve kvaliteten, eftersom hele population inddrages (Bilag 

8, 2017:3). 

 

Respondenterne påpeger mulighederne ved at opstille forventninger til transaktioner, og derved i 

højere grad anvende ikke-statistiske stikprøver, for transaktioner der ligger udenfor forventnings-

spændet. Herved får revisor mulighed for, i højere grad, at fokusere på afvigelser og anormaliteter, 

og kan undersøge disse nærmere.  

 

I forlængelse heraf nævnes muligheden for, at revisor risikerer at skulle foretage langt flere stik-

prøver end tidligere. Dette vil ske i tilfældet hvor en stor mængde transaktionsdata, befinder sig 

udenfor forventningsspændet, og revisor derfor har sat sig selv i en situation, hvor de eventuelt er 

nødsaget til at teste alt data udenfor forventningsspændet (Bilag 6, 2017:4).  

 

Med de muligheder der opstår, følger altså også en række problemstillinger, som der endnu ikke 

findes svar på, hvilket leder over i det næste afsnit omkring fremtidsperspektivet. 

 

4.8 Fremtidsperspektivet i forhold til dataanalyse 

Der er blandt revisionshusene store forventninger til omfanget af anvendelsen af dataanalyse i 

fremtiden, og man tror på at anvendelsen på sigt kan bruges i hele revisionen (Bilag 10, 2017:1). 

Herudover er der også bred enighed om at dataanalyse er kommet for at blive, hvilket også kan 

fornemmes ud fra den massive udrulning. 

 

“Så jeg mener at der kommer mere og mere af det, ikke mindre (dataanalyse red.)” (Bilag 8, 
2017:5) 
 

I dag anvendes der primært struktureret data til dataanalyse, men man tror på, at ustruktureret 

data ligeledes vil vinde indpas, og på sigt vil bidrage yderligere til anvendelsen og kvaliteten af 

dataanalyse (Bilag 10, 2017:6). Der skelnes mellem henholdsvis struktureret og ustruktureret da-

ta, ved at der ses på, om data er bearbejdet og sorteret, eller om der er tale om rådata, som hver-
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ken er sorteret eller organiseret på nogen måde. Ved at anvendelsen ustruktureret data, opstår 

problemstillingen i at vurdere, om data er valideret, hvilket leder til spørgsmålet om, hvornår data 

anses for at være validt.  

 

Udover at skelne mellem struktureret og ustruktureret data skelnes der også mellem henholdsvis 

interne og eksterne data, og hvor man på nuværende tidspunkt primært arbejder med interne 

data, vurderes eksterne data til at få en større rolle fremover (Bilag 10, 2017:7). Fokus omkring 

skelnen mellem de forskellige typer af data, og de mulige anvendelser heraf, er ligeledes en overve-

jelse som DAWG fremsætter i deres rapport, som et af deres fokuspunkter (IAASB, 2016). 

 

Som et eksempel på anvendelsen af eksterne data kan nævnes data omkring vejret, som kan kob-

les sammen med kundens data. Et tænkt eksempel er en vindmøllevirksomhed, hvor data på om-

sætning kobles sammen med eksternt data omkring vindstyrke (Bilag 6, 2017:12).  

 

Ydermere er der en forventning om at kunderne langsomt begynder at efterspørge en revision, 

som i højere grad tager højde for de teknologiske muligheder, som ligger i data og databearbejd-

ning (Bilag 6, 2017:1). Ved at revisionshusenes kunder får øjnene op for de muligheder der ligger 

i anvendelsen af deres data, forventes det at de vil begynde at efterspørge en revision foretaget 

med afsæt i dataanalyse. 

 

“Det er i hvert fald vores vision omkring det og også der hvor vi ser fremtiden bevæge sig hen 
også og noget af det kunderne i høj grad efterspørger.” (Bilag 6, 2017:1)   
 

På langt sigt tror, i hvert fald de store huse, på øget kvalitet og effektivitet gennem anvendelsen af 

dataanalyse. Dataanalyse vil langsomt kunne anvendes i flere dele af revisionen, og på en mere 

effektiv måde. Kigger man på størrelsen af kunderne, anvendes dataanalyse i dag på de større 

kunder, hvor der er honorar, som giver plads til analyserne. På længere sigt er der en forventning 

om, at mindre kunder også bliver omfattet af anvendelsen, dels på grund af den øgede kvalitet og 

effektivitet, men også i høj grad på grund af efterspørgslen (Bilag 8, 2017:2). I forhold til de 

mindre kunder kommer der flere standardiserede ERP-systemer som eksempelvis Navision og 

Sap. Disse ERP-systemer er efterhånden kendt af revisor i forvejen, hvilket gør at det er lettere at 

basere sin revision på disse, da revisor allerede har kendskab til dem (Bilag 6, 2017:5). 

 

“Men jeg tror, hvis man ser man frem i tiden, så er det her også noget som kan bruges også langt 
ned i segmentet. Også fordi at revisionskravene stiger og stiger og hvis vi mener at vi kan hæve 
effektiviteten ved at gøre tingene smartere, så er det også nogle værktøjer som vi skal turde bruge 
på de mindre kunder” (Bilag 6, 2017:5)  
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Det store fokus, som revisionshusene har på dataanalyse, understøttes af, at de samtidig er op-

mærksomme på de fremtidige muligheder. Man er klar over at den teknologiske udvikling fort-

sætter, hvorfor der er en tro på, at mulighederne blot bliver flere.  

 

“Udviklingen går så hurtigt rent teknologisk, at jeg tror ikke rigtig der er nogle grænser for det” 
(Bilag 10, 2017:6)  
 

Der er nogle helt klare forventninger til dataanalyse, og dettes indtog i revisionsbranchen. På kort 

sigt er det noget som anvendes, men med anvendelsen opstår der også en række spørgsmål, som 

fremover vil kræve en afklaring for at sikre tilstrækkeligt revisionsbevis fremover. 

 

“Der har vi helt klart nogle diskussioner på firma niveau mellem Europa og USA, med forskellige 
holdninger i forhold til, hvad der skal til.” (Bilag 8, 2017:4) 
 

Blandt respondenterne i revisionshusene er det tydeligt, at når der spørges ind til fremtidens mu-

ligheder og begrænsninger, at der primært fokuseres på mulighederne. De ser derfor ikke nogle 

direkte begrænsninger, men nævner dog nogle elementer som kræver opmærksomhed, herunder 

validitet og reliabilitet af data. Derudover er det essentielt at revisor holder fokus på den professi-

onelle dømmekraft og skepsis. De mange muligheder, fremfor begrænsninger, vidner om at data-

analyse er kommet for at blive. 

 

4.9 Delkonklusion 

Dataanalyse benyttes i dag allerede i store dele af revisionen, og det ses at der er en lang række 

handlinger, hvor anvendelsen kan bidrage til en mere kvalitativ og risikorettet revision. Anvendel-

sen sker på tværs af hele revisionsprocessen, hvor man benytter sig af dataanalyse i både planlæg-

ningsfasen og ved udførelsen af revisionen.  

 

Dataanalyse kan i høj grad anvendes i forbin-

delse med risikovurderingshandlingerne i 

planlægningsfasen. Her kan revisor, på bag-

grund af dataanalyse, opnå et øget kendskab 

til virksomheden, både ved opstilling af data 

visuelt, men også ved test af dennes interne 

processer. Revisor kan gennem dataanalyse få 

en forståelse for virksomheders forretnings-

gange, hvilket giver indsigt i hvor revisionen bør fokuseres. I forbindelse med udførelsen af revisi-

Figur 27: Oversigt over revisionsprocessen 
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onen, kan dataanalyse anvendes til både test af kontroller og substanshandlinger, og herunder 

eksempelvis hjælpe med at teste om der er brud i rækkefølgen af sendte faktura eller om virksom-

hedens funktionsadskillelse er effektiv. Det er derfor primært i de første to bokse i figuren oven-

for, at dataanalyse kan anvendes. 

	
De tre store revisionshuse har alle grebet selve implementeringen af dataanalyse forskelligt an, og 

har ligeledes forskellige tilgange til selve anvendelsen. Alle er dog enige om at dataanalyse er 

kommet for at blive og er ikke i tvivl om at dataanalyse i store dele af revisionen bliver vejen frem, 

hvilket understøttes i rapporten; Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a 

Focus on Data Analytics’. 

FSR har ikke taget stilling til, og afgjort, hvor stor en rolle dataanalyse kommer til at få fremover, 

da de stadig er på et meget indledende stadie, i forhold til de øvrige respondenter.  

Det er vanskeligt at afgøre hvad der har ledt til det massive fokus på dataanalyse, og hvorfor det er 

netop nu revisionshusene har valgt at implementere det. Meget tyder på at en kombination af den 

teknologiske udvikling, efterspørgslen fra kunderne, samt en øget kompleksitet hos virksomhe-

derne, har medvirket til det fokus på dataanalyse. 

Til trods for at der er mange muligheder, og revisionshusene tror på en fremtidig anvendelse af 

dataanalyse, er der på nuværende tidspunkt dele af revisionsprocessen hvor anvendelsen er mere 

værdiskabende end andre.  

Der arbejdes både med revisionstekniske begrænsninger, men også begrænsninger i forhold til 

kapacitet på computere, da alt dataen, samt databearbejdningen, kræver meget mere computer-

kapacitet end der har været behov for tidligere. 

Mulighederne ligger primært i at man nu kan teste en hel population, frem for at skulle stikprø-

veteste sig frem, hvilket også leder til en mindre revisionsrisiko. Ved test af hele populationen 

sikrer dette et mere kvalitetssikret revisionsbevis, samt en mere effektiv revision. 

Dataanalyse bliver allerede anvendt i revisionen i dag, og det forventes at mulighederne kun bliver 

flere fremadrettet. Dataanalyse indgår allerede grundlæggende i alle faser af revisionen, selvom det 

anses som mere værdiskabende i nogle faser end andre.  
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5. Underspørgsmål 3 
 

Besvarelsen af underspørgsmål 3 understøttes i høj grad af den opnåede viden i de to forrige un-

derspørgsmål. For at kunne besvare underspørgsmålet ‘hvorledes understøtter de internationale 

standarder om revision brugen af dataanalyse?’, er det nødvendigt først og fremmeste at have ind-

sigt i anvendelsen af dataanalyse. Anvendelsen er analyseret i underspørgsmål 2, og denne viden 

bringes med over i dette afsnit, hvor den sammenholdes med IAASB dataanalyse projekt.  

 

Afsnittet indledes med en gennemgang af hvor, og om dataanalyse, indgår i de nuværende inter-

nationale standarder om revision. Dette skal hjælpe med en forståelse for hvordan anvendelse af 

dataanalysen fra underspørgsmål 2, stemmer overens med de standarder som der revideres efter i 

dag. I forlængelse heraf analyseres hvorledes standarderne understøtter selve anvendelsen af data-

analyse, hvortil der blandt andet vil blive set på revisors reaktion på vurderede risici, revisionsbe-

vis og stikprøver. Disse afsnit ledes over i en analyse af revisors kompetencer i forhold til at an-

vende dataanalyse i revisionsprocessen.  

 

Afsnittet afsluttes med hvorledes anvendelsen af dataanalyse i revision påvirker både standarderne 

og IAASB. Herefter gives en besvarelse på hvordan standarderne og IAASB vil reagere ved at nye 

tiltag bliver implementeret i branchen. Slutteligt ses der på fremtidsperspektivet omkring stan-

darderne, standardsættere og branchen generelt.  

 

Disponeringen af afsnittet er afbilledet som vist i figur 28. 
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Figur 28: Oversigt over disposition af underspørgsmål 3 

	

5.1 Dataanalyse VS. Standarderne. 
I dette afsnit afdækkes samspillet mellem henholdsvis dataanalyse og de internationale standarder 

om revision. I første del af afsnittet fokuseres der på i hvilken grad dataanalyse indgår direkte i 

standarderne. I forlængelse af om dataanalyse indgår i standarderne, vurderes det om standarder-

ne understøtter anvendelsen af dataanalyse. Denne del af analysen foretages med udgangspunkt i 

de standarder som anses som værende relevante. 

 

5.1.1 Hvor Indgår dataanalyse i de internationale standarder om revision 
 

“Det er de faktisk ikke. Der har været masser af fokus på teknologi. Man har bare ikke rigtig ville 
skrive det ind i dem.” (Bilag 9, 2017:2).  
 

I de foretagne interviews og i de kommentarer som er indsendt i forbindelse med DAWG’s rap-

port, efterspørges i høj grad at reguleringen, i form af de internationale standarder om revision, 

følger med udviklingen. I den forbindelse er det interessant at se på om hvorvidt dataanalyse alle-

rede er beskrevet i standarderne, samt i hvilket omfang.  
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De internationale standarder om revision nævner ikke ordet dataanalyse specifikt, men der er an-

dre henvisninger, eksempelvis i form af it-baserede revisionsteknikker, som kan relateres til begre-

bet. Det er derfor relevant at se på hvordan standarderne beskriver brugen af de metoder eller 

værktøjer, som kan relateres til dataanalyse. Nedenfor vil der blive fokuseret på de steder hvori it-

baserede revisionsteknikker, også kalde CAAT, Computer Assisted Audit Techniques indgår.  

 

• ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskabet,  
• ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem for-

ståelse af virksomheden og dens omgivelser,   
• ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici  

 

På trods af at standarderne omtaler brugen af it-baserede revisionsteknikker, definerer standar-

derne ikke hvad der forstås herved. Det kan derfor diskuteres om it-baserede revisionsteknikker er 

dækkende for det der forstås ved dataanalyse, og om hvorvidt begrebet i standarderne dækker 

over yderligere metoder. Det er derfor vanskeligt at definere i hvor høj grad, og om, dataanalyse 

indgår i de internationale standarder, hvilket flere har påpeget i forbindelse med kommentarer til 

DAWG’s rapport om dataanalyse, som eksempelvis CPA Canada; 

 

“It is not clear whether there is any difference between a CAAT and an ADA and if so, what the 
differences are. Similarly, some auditors perceive there to be significant overlaps between analyti-
cal procedures and ADAs.” (CPA Canada, 2017) 
 

Det er derfor relevant at se på hvordan begrebet it-baserede revisionsteknikker bliver beskrevet i 

standarderne, samt i hvilken sammenhæng. Nedenfor vil der blive analyseret hvilke standarder 

teknikkerne indgår i, hvilken del af revisionsprocessen, samt hvordan de beskrives anvendt. Lig-

hederne mellem de it-baserede revisionsteknikker og den anvendelse af dataanalyse, som er be-

skrevet i underspørgsmål 2, vil i det følgende blive analyseret. 

 

I forlængelse heraf er det relevant at nævne at flere interessenter, i forbindelse med dataanalyse-

projektet, har efterspurgt en klar definition på dataanalyse. Årsagen hertil er at alle interessenter 

ikke ser en ensartethed mellem begreberne dataanalyse og it-baserede revisionsteknikker. 

 

“There are many different views on how to distinguish between analytical procedures, computer 
assisted audit techniques (CAATs) and data analytics. Current standards contain requirements for 
application and explanatory material regarding analytical procedures and also contain references 
to the use of CAATs, but not specifically the use of data analytics.” (AICPA, 2017)  
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I det følgende afsnit vil der blive kommenteret på en række områder hvor de it-baserede revisions-

teknikker nævnes i standarderne, hvilket vil blive sammenholdt med udvalgte kommentarer samt 

udpluk af opgavens interviews. Dette vil tilsammen bidrage til en vurdering af hvorvidt dataana-

lyse indgår i standarderne. 

 

5.1.1.1 ISA 240.A37 
 

 

ISA 240 beskriver hvordan revisor skal ændre revisionshandlinger, for herved at opnå et mere 

pålideligt revisionsbevis, i forbindelse med afdækningen af risici forbundet med besvigelser. Til 

dette kan revisor benytte it-baserede revisionsteknikker til at indsamle mere bevis. 

 

“ISA 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements, 
should explicitly indicate how data analytics can be used in support of identifying and assessing 
risks of fraud in revenue recognition.” (Ernst & Young Global Limited, 2017) 
 

Det beskrives dog ikke hvordan revisor skal benytte disse teknikker, det er blot beskrevet at de 

både kan anvendes på balanceposter eller transaktioner. Dette understøttes af ovenstående kom-

mentar, hvor klarhed i terminologien omkring dataanalyse efterspørges. Det kan derfor diskuteres 

om der konkret henvises til dataanalyse i denne del af standarden. 

Standarden beskriver at it-baserede revisionsteknikker kan anvendes i de tilfælde hvor der skal 

indhentes mere revisionsbevis, som følge af mistanke om besvigelser. Det må derfor formodes at 

teknikken kun kan anvendes på balanceposter og transaktioner, hvor revisor har en formodning 

om besvigelser. Dette stemmer ikke overens med den beskrevne anvendelse i afsnit 4.2, hvor revi-

sor kan anvende dataanalyse på alle balanceposter og transaktioner, også dem hvor der ikke er 

mistanke om besvigelser. Det vurderes derfor at dataanalyse og it-baserede revisionsteknikker ikke 

kan sammenlignes i denne standard, hvilket betyder at ISA 240 ikke understøtter anvendelsen 

dataanalyse.  
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5.1.1.2 ISA 315.A91 
	

 

I ISA 315 er der en indikation på at dataanalyse kan indgå i revisionsprocessen, under betegnelsen 

it-baseret revisionsteknik. Standarden beskriver at teknikken kan anvendes til at udpege og identi-

ficere ikke-tilbagevendende eller usædvanlige transaktioner. Dette stemmer overens udsagn fra 

respondenterne, i de foretagne interviews. 

 

“Er der nogle mønstre der ser mærkelige ud? Det er et oplagt sted at starte. Men det kan fx være 
revision af omsætning, hvor man kigger på hvad er standard og none-standard transaktioner? Har 
de det flow vi forventer.” (Bilag 8, 2017:2) 
 

“Her vi har fokus på de her transaktioner fordi de adskiller sig og ser mærkelige ud.” (Bilag 6, 
2017:4)  
 

Dette kan ligeledes sammenholdes med anvendelsen af dataanalyse i forhold til den beskrevne 

procesforståelse i afsnit 4.2.1.2. Her beskrives hvordan dataanalyse kan illustrere og opstille trans-

aktioner, og herved kan revisor opnå en forbedret forståelse for virksomheden.  

I dette tilfælde kan de it-baserede revisionsteknikker til dels tolkes som dataanalyse, da mulighe-

derne for at udskille og identificere ikke-tilbagevendende transaktioner, i begge tilfælde kan an-

vendes.  

 

Standarden beskriver kun ikke-tilbagevendende transaktioner, og ikke transaktioner generelt. I 

afsnit 4.2.1.1 gives der eksempler på hvordan dataanalyse kan identificere mønstre, hvorved revi-

sor bliver opmærksom på særlige transaktioner, som ville have set normale ud, uden dataanalyse. 

Derfor vurderes det at standarden kun til dels understøtter dataanalyse.  
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5.1.1.3 ISA 330.A16 
 

Mulighederne i at teste større og hele populationer er et af de områder som respondenterne har 

påpeget, som det allervigtigste, og hvor det spås at dataanalyse fremover kan spille en væsentlig 

rolle. ISA 330 stiller krav til omfanget af de revisionshandlinger som revisor skal foretage, og fore-

slår muligheden for databearbejdning i form af sortering og identifikation af transaktioner med 

specifikke karakteristika. Denne standard nævner områder som er identiske med nogle af mulig-

hederne ved dataanalyse. I indledningen, afsnit 1.6, er dataanalyse beskrevet som en intelligent 

proces, hvor målet er skabe sammenhæng på baggrund af mønstre. Standarden læner sig op af 

denne definition, eftersom den nævner muligheden for at sortere transaktioner med specifikke 

karakteristika.  

 

“Man kan analysere nogle kæmpe store datamængder, og måske skræddersy revisionen i langt 
højere grad end vi har kunnet tidligere.” (Bilag 6, 2017:1) 
 

Der ses derfor en tydelig sammenhæng mellem dataanalyse og it-baserede  

revisionsteknikker i dette afsnit af ISA 330, da der i begge tilfælde henvises til omfattende test af 

store populationer. På baggrund af dette kan revisor udvælge sine stikprøver, og som citeret oven-

for, i højere grad skræddersy sin revision. Sammenhængen ses endvidere i den beskrevne anven-

delse i afsnit 4.2, hvor der er anvendt en forlystelsespark, som casevirksomhed. Her er der vist 

flere eksempler på transaktioner som skiller sig ud, og hvordan det ved hjælp af dataanalyse bliver 

nemmere for revisor, at finde disse transaktioner. Anvendelsen af dataanalyse, i forhold til it-

baserede revisionsteknikker i ISA 330.A16, ses derfor som værende sammenfaldende.  
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5.1.1.4 ISA 330.A27  
 

 

Udover punkt A16 i ISA 330, hvor standarden understøtter dataanalyse, beskriver den ligeledes 

muligheden for at kombinere it-baserede revisionsteknikker, med andre revisionshandlinger. 

Standarden tager udgangspunkt i kontroller udført af en computer, samt kontrolmiljø i form af 

tildeling af beføjelser og ansvar. Kombineres dette eksempel, som standarden giver, med neden-

stående udsagn om anvendelsen af dataanalyse, ses der ligheder. 

 

“Hvor man prøver at fange der hvor der sker noget der ikke er normalt. Sidder de lige pludselig 
og bogfører om natten” (Bilag 9, 2017:8) 
 

“Hvem har lavet de her transaktioner? Hvem er det der sidder og bogfører? – Så er det måske 100 
eller 200 nogle gange er det nogle sekretærer, her kan du lige præcis se hvem det er. Man får et 
helt andet indblik i kunden. Det der med at forstå kunden super godt.” (Bilag 8, 2017:5) 
 

Citaterne ovenfor beskriver hvordan dataanalyse kan hjælpe revisor med at finde transaktioner 

med unormalheder. Dette er der givet eksempler på i afsnit 4.2, hvor dataanalyse netop giver mu-

lighed for at fokusere på transaktioner der er foretaget manuelt. I forlængelse heraf kan revisor 

lave forespørgsler til de pågældende medarbejdere, og derigennem opnå bevis for, at der er ikke er 

fejl, og herved få vished om kontrollens funktionalitet.  

 

Der er derfor generelt flere elementer i ISA 330, der peger på at dataanalyse kan sidestilles med de 

it-baserede revisionsteknikkers anvendelse. Dette skal dog igen forholdes til den sparsomme be-

skrivelse i standarden, hvilket gør at det er vanskeligt, helt konkret at sige om standarden under-

støtter dataanalyse. Der er dog ikke elementer der peger på at standarden forbyder dataanalyse.  
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Opsummering 

Ovenstående afsnit belyser en række områder i de internationale standarder om revision, hvor det 

vurderes at dataanalyse bliver beskrevet. Da der ikke er blevet fundet direkte henvisninger, er der 

taget udgangspunkt i it-baserede revisionsteknikker, som er vurderet, som værende det tætteste 

standarderne kommer på dataanalyse. De steder i standarderne hvor disse teknikker er nævnt, er 

de sammenholdt med den beskrevne anvendelse i afsnit 4.2. Her er der fundet ligheder, men at 

de disse langt hen ad vejen, ikke understøtter anvendelsen af dataanalyse. At der ikke er fundet 

yderligere områder i standarderne, som kan relateres til dataanalyse, understøttes ligeledes af det 

indledende citat af Kim Klarskov Jeppesen, som beskriver at der ikke indgår teknologi i standar-

derne. 

 

5.1.2 Understøtter ISA anvendelsen af dataanalyse 

Ovenfor er beskrevet i hvilken grad de it baserede revisionsteknikker, som nævnes i standarderne, 

kan sammenlignes med dataanalyse. I forlængelse heraf, vil dette afsnit belyse om der er andre 

forhold, hvor standarderne understøtter anvendelsen af dataanalyse.  

Anvendelsen af dataanalyse, som er beskrevet i afsnit 4.2, vil i dette afsnit sammenholdes med 

relevante standarder.  

	
Figur 29: Undersøgte standarder i forhold til anvendelsen af dataanalyse 
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Om standarderne i deres nuværende form understøtter anvendelsen af dataanalyse vil indled-

ningsvis analyseres med udgangspunkt i to af hovedstandarderne, nemlig ISA 315 og ISA 330. 

Nedenfor er en oversigt over de standarder, som er fundet relevante at belyse i afsnittet. Disse er 

udvalgt på baggrund af DAWG’s rapport og de indsendte kommentarer hertil.  

 

5.1.2.1 ISA 315 - Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 
igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser. 
 

Analysen af ISA 315 vil blive delt i fire afsnit, da standarden indeholder væsentlige elementer som 

kommenteres særskilt i forhold til anvendelsen af dataanalyse. 

Der vil indledningsvist blive kommenteret på anvendelsen i forhold til risikovurderingshandlin-

ger, forståelsen af virksomheden og den omgivelser, samt interne kontroller, hvilket vil blive efter-

fulgt at et afsnit omkring revisionsmål. 

 

5.1.2.1.1 Risikovurderingshandlinger: 
Revisor skal ifølge standarderne foretage risikovurderingshandlinger, som skal omfatte forespørgs-

ler til den daglige ledelse, analytiske handlinger, samt observation og inspektion (ISA 315.6). Dis-

se risikovurderingshandlinger afspejler revisionshandlinger jf. ISA 500, som bliver belyst senere i 

dette afsnit, og skal hjælpe revisor med at opnå en forståelse for virksomheden.  

Forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, samt observation og inspektion, kan i hand-

lingernes natur ikke anvendes i forbindelse med dataanalyse, hvorfor dataanalyse ikke vil kunne 

erstatte traditionelle revisionsmetoder indenfor disse områder. Anderledes forholder det sig dog 

med analytiske handlinger, hvor der kan ses et sammenspil mellem netop dataanalyse og standar-

den. ISA 315, opstiller en række punkter under analytiske handlinger forbundet med identifika-

tion af risici. Herunder nævner standarden at: 

 

“Analytiske handlinger udført som risikovurderingshandlinger kan identificere sider af virksom-
heden, som revisor ikke var klar over,” (ISA 315.A14)  
 

Risikovurderingshandlingerne peger respondenterne på, som et element hvor dataanalyse er an-

vendeligt, hvilket stemmer overens med den anvendelse som er beskrevet i afsnit 4.2, og bliver 

yderligere understøttet af citatet nedenfor: 

 

“Man kan også bruge det i planlægningsfasen, med at se på hvordan omsætningen 
udvikler sig sammenhold med vareforbrug og så få det vist det hen over tid eller i udviklinger og 
sammenkøre forskellige datasæt med hinanden, så der er noget som er standardiseret, med meget 
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drag and drop, man nemt kan sige at nu vil jeg gerne parre forskellige datakilder for at bruge det i 
min risikovurdering til at se om der er nogle spikes i udviklingen” (Bilag 6, 2017:1) 
 

Analytiske handlinger, under risikovurderingshandlingerne, i ISA 315, understøtter anvendelsen 

af dataanalyse. De analytiske handlinger kan identificere sider af virksomheden, som revisor ikke 

var klar over, hvilket er en af de muligheder, som respondenter har peget på, at dataanalyse giver. 

Det kan derfor diskuteres om netop denne form for dataanalyse giver et nyt og mere avanceret 

element i forhold til de traditionelle revisionshandlinger. Anvendelsen dataanalyse kan altså anses 

som værende et supplement til de traditionelle revisionshandlinger- og metoder, men på en mere 

kvalitativ måde.  

 

Dataanalyse og analytiske handlinger har endvidere ligheder forbundet med identifikationen ved-

rørende forekomsten af usædvanlige transaktioner jf. ISA 315.A15. 

Netop dette punkt har respondenterne påpeget som et område, der hjælper dem til en mere effek-

tiv revision. 

 

“Men det kan fx være revision af omsætning, hvor man kigger på hvad er standard og none-
standard transaktioner? Har de det flow vi forventer.” (Bilag 8, 2017:2) 
 

Dette punkt kan ligeledes sammenkædes med definitionen af dataanalyse, som er beskrevet i ind-

ledningen. Her anses dataanalyse som en analyse der søger mønstre og sammenhænge, hvilket er 

nøjagtig det standarden påpeger er formålet med analytiske handlinger (ISA 315.A15). 

 

Der er, ud fra ovenstående, ikke nogen direkte reference i standarden til dataanalyse, men stan-

darden understøtter måden hvorpå revisionshusene anvender dataanalyse, i forhold til analytisk 

handlinger. Dette leder over i den næste del af planlægningsfasen, som omhandler forståelsen af 

virksomheden og dens omgivelser.  

 

5.1.2.1.3 Forståelse for virksomheden og dens omgivelser 
Standarden beskriver indledningsvis to elementer i forhold til revisors forståelse for virksomhe-

den: 

a. Virksomhedens omgivelser. 
b. Virksomhedens art. 

 

Første punkt kræver at revisor har en forståelse for den branche og de faktorer som berører virk-

somheden, hvor det andet punkt kræver at revisor opnår en forståelse for virksomhedens drift, 

struktur, investering og finansiering (ISA 315.11). 
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Ovenstående elementer efterfølger naturligt de indledende risikovurderingshandlinger, som giver 

revisor mulighed for at få indsigt og forståelse for virksomheden. Dette område i standarden be-

skriver dog ikke hvordan revisor skal opnå denne forståelse, hvorfor den heller ikke kan relateres 

til anvendelsen beskrevet i afsnit 4.2. Ud fra de foretagne interviews står det klart at revisor i høj 

grad anvender dataanalyse til netop at forstå virksomheden, dens omgivelser, drift med videre.  

 

Da ISA 315 ikke stiller krav til hvordan revisor skal opnå sin forståelse for virksomheden, kan det 

ikke klart vurderes, om standarden understøtter dataanalyse. Der er dog ej heller indikationer på 

at standarden forbyder brugen af dataanalyse, da den netop ikke stiller krav til, hvordan revisor 

skal opnå forståelsen.  

 

Det er dog værd at bemærke at dataanalyse ikke kan alene kan sikre at revisor opnår den fornødne 

forståelse for virksomheden. Revisor skal fysisk ud og se virksomheden, og eksempelvis dens pro-

duktionsfaciliteter, hvilket dataanalyse ikke kan. Dette stemmer overens med de indledende risi-

kovurderingshandlinger, hvor revisor blandt andet skal lave forespørgsler, observation og inspek-

tion, hvilket er nævnt i afsnittet ovenfor. Der er derfor elementer hvor standarden understøtter 

anvendelsen af dataanalyse, og nogle steder hvor standarden kræver yderligere handlinger, som 

dataanalyse ikke kan.  

 

5.1.2.1.4 Forståelsen for virksomhedens interne kontrol 
Som et tillæg til forståelsen af virksomheden og dens omgivelser skal revisor også forstå virksom-

hedens interne kontrol, hvorom standarden skriver: 

 

“Revisor skal opnå ̊ en forståelse af det informationssystem og tilhørende forretningsprocesser, der 
er relevante for regnskabsaflæggelsen, herunder følgende områder” (ISA 315.18) 
 

Netop forståelsen af virksomhedens processer, i form af intern kontrol, peger en af respondenter-

ne på, som værende et punkt hvor dataanalyse er ekstremt værdiskabende. I afsnit 4.2 redegøres 

der for hvorledes dataanalyse allerede anvendes til procesforståelsen. 

Til dette område skriver standarden, ligesom ved forståelsen af omgivelserne, ikke hvordan revisor 

skal forstå de interne kontroller, men blot hvor vigtigt det er at forstå systemerne (ISA 315.A89).  

 

“Det understøtter procesforståelsen at vi får internt at vide at data rent faktisk opfører sig på den 
måde, som man får at vide en proces fungerer.” (Bilag 10, 2017:2)  
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Dataanalyse står ikke direkte beskrevet, hvorfor standarden, ikke som udgangspunkt, støtter op 

om anvendelsen. Omvendt nævner den heller ikke hvordan revisor skal opnå forståelsen for kon-

trollerne uden brug af dataanalyse. 

 

5.1.2.1.3 Revisionsmål 
ISA 315 beskriver de revisionsmål, som revisor skal ligge til grund for revisionen, for at kunne 

opnå bevis på, at der ikke er væsentlige fejl på revisionsmålsniveau. Her kigges der på, om de i 

standarden beskrevne revisionsmål, kan benyttes i forbindelse med dataanalyse, eller om denne 

del af standarden begrænser anvendelsen af dataanalyse. Ifølge ISA 315.25 skal revisor: 

  

“Revisor skal identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejl- information på: 
 
A: regnskabsniveau (jf. afsnit A118-A121), og 
B: på revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger (jf. afsnit 
A122-A126)  
 
for at skabe et grundlag for udformning og udførelse af yderligere revisionshandlinger.” (ISA 
315.25) 
 

De forskellige revisionsmål er listet nedenfor og kommenteres i det efterfølgende. 

 

	
Figur 30: Revisionsmål 

 

Der er nogen områder hvor anvendelsen af dataanalyse passer på de nuværende revisionsmål, 

mens der er andre steder, hvor dataanalyse ikke er velegnet til at opnå bevis for at der ikke er væ-

sentlige fejl på revisionsmålsniveau. 
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Til forekomst, tilstedeværelse og rettigheder og forpligtelser kan dataanalyse ikke anvendes. Disse 

revisionsmål kræver at revisor tester fysisk, hvilket ikke er muligt ved hjælp dataanalyse. Det for-

holder sig dog anderledes i forbindelse med fuldstændighed og nøjagtighed, hvor dataanalyse i 

høj grad anses som anvendelig, da metoden, som tidligere beskrevet, kan teste flere elementer 

mere effektivt, end de traditionelle revisionsmetoder.  

 

“Nej nej, men hvis man går ned i detaljerne er der nogle revisionsmål, hvor det er mere velegnet 
end andre. Værdiansættelsen kan man måske sige lidt om, men tilstedeværelsen kan man i sagens 
natur selvfølgelig ikke. Der skal man ud og kigge på aktiverne, og se om de er i orden. Men især 
sådan noget som fuldstændighed og nøjagtighed, og den slags mål der går på, om det hele er med, 
der er det jo genialt.” (Bilag 9, 2017:2) 
 

Nogle revisionsmål er mere velegnet end andre, hvilket i høj grad understøttes af respondenterne 

fra revisionshusene. Det nævnes blandt andet at dataanalyse, i forbindelse med revisionsmålet 

fuldstændighed, i høj grad er anvendelig, 

 

“Lad os nu sige men har implementeret nogle kontroller i en virksomhed, som gør at det ikke er 
muligt at udstede en faktura uden at der har været et træk på lageret. 
Så kan man jo køre nogle analytics-test, som siger lad os prøve at trække alle transaktioner ud, 
hvor der har været et omsætningstransaktioner, er der så også tilhørende vareforbrug?” (Bilag 6, 
2017:8) 
 

Ovenfor nævner Respondent B anvendelsen i forhold til fuldstændigheden af varelageret, hvor 

det kan testes om der ved et vareforbrug har været et træk på lageret ved samtlige transaktioner. 

Ved anvendelsen af dataanalyse kan revisor undersøge samtlige træk på varelageret og se om de 

opfører sig ens.  

 

Et andet eksempel der nævnes er test af tilstedeværelsen. Her vil dataanalyse ikke kunne anvendes, 

da revisor i sagens natur er nødt til med egne øjne at se om eksempelvis varelageret er til stede 

eller ej jf. ovenstående citat af Kim Klarskov Jeppesen. 

 

Kigger man på dataanalyse i forbindelse med hele ISA 315, er der en række forhold som har været 

relevante at inddrage. Den første del omkring planlægningen og risikovurderingshandlingerne, 

nævner ikke om dataanalyse kan anvendes, men nævner omvendt heller ikke hvordan handlin-

gerne skal udføres på anden vis. Kigger man på revisionsmålene, er der tydeligt nogle revisionsmål 

hvor dataanalyse ikke kan anvendes, mens der er nogle revisionsmål, hvor dataanalyse kan bidrage 

med en øget kvalitet til revisionen.  
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5.1.2.2 ISA 330 - Revisors reaktion på vurderede risici 
 

“Revisors mål er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de vurderede risici for 
væsentlig fejlinformation ved at udforme og gennemføre passende reaktioner på disse risici” (ISA 
330.3) 
 

Standarden beskæftiger sig med revisors reaktion på vurderede risici. Revisors reaktion skal afspej-

le de risici som er identificeret tidligere i processen, og på baggrund heraf foretage revisionshand-

linger, som minimerer risiciene. Herudover skal revisor vurdere tilstrækkeligheden og egnetheden 

af det frembragte revisionsbevis (ISA 330.3) 

 

“For hvad nu hvis jeg finder 200 outliere i min population, skal jeg så kigge på alle 200, eller kan 
jeg stikprøve mig igennem dem? Og er det godt nok? Der står jo ikke noget om det her i standar-
den” (Bilag 6, 2017:4)  
 

Standarden beskriver at revisor skal forholde sig til de tilfælde, hvor der konstateres at de planlag-

te revisionshandlinger ikke er tilstrækkelige, eller hvor der er indikationer på ikke tidligere opda-

get risici (ISA 330.A60). På dette område understøtter standarden ikke dataanalyse, da dataanaly-

se muliggør at revisor får indblik i alle transaktioner, og herved kan finde alle unormalheder. 

Herved opstår spørgsmålet om, hvordan revisor skal forholde sig til disse unormalheder, da det 

ikke er beskrevet i standarden, hvordan revisor skal forholde sig hertil, men blot at han skal. 

 

Standarden nævner endvidere at revisor skal vurdere revisionsbevisets tilstrækkelighed og eg-

nethed i forhold til de udførte revisionshandlinger (ISA 330.A60). Dette er af flere respondenter 

blevet påpeget som en udfordring. Der er ikke en generel forståelse for hvor meget revisionsbevis 

der opnås fra dataanalyse. 

 

“Hvad hvis vi misfortolker hvor meget der skal til før vi har revisionsbevis? Hvis vi har meget for-
skellige holdninger på tværs af revisionshusene, selvfølgelig er der de faldgruber. - Bredt formule-
ret er der en risiko for at det ikke er nok og vi har en forskellige holdning til hvad dataanalyse er, 
og hvornår er vi i mål.” (Bilag 10, 2017:4) 
 

Ovenstående indikerer, at der ikke er enighed om, hvad der skal til for at få revisionsbevis fra da-

taanalyse. Dette kan være problematisk da revisor ikke kan være sikker på, at de analyser, som er 

foretaget, er tilstrækkelige for at have nok revisionsbevis til at afgive en korrekt konklusion.  

 

Samtlige respondenter har påpeget problematikken, ved at dataanalyse identificerer normale 

transaktioner, som afviger en smule fra forventningen, og herved fremstår som outliere. Det be-
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tyder at revisor kan risikere at skulle forholde sig til flere transaktioner end tidligere, på baggrund 

af den opstillede forventning (Bilag 6, 2017; 4; Bilag 8, 2017; 4; Bilag 10, 2017:5) 

 

ISA 330 understøtter derfor ikke anvendelsen af dataanalyse, da den ikke tager stilling til proble-

met omkring det bevis, som dataanalyse skaber. Revisor kan derfor ikke være sikker på tilstrække-

ligheden ved revisionsbevis indhentet ved dataanalyse. Hvilket underbygges yderligere nedenfor i 

ISA 500 om revisionsbevis.  

 

5.1.2.3 ISA 500 - Revisionsbevis: 
 

“Det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår 
tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige konklusioner som 
grundlag for revisionskonklusionen.” (ISA 500.4) 
 

De internationale standarder om revision og begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikker-

hed tager begge stilling til begrebet revisionsbevis. Der er i begge tilfælde en forholdsvis klar defi-

nition af, hvilke krav der stilles til et revisionsbevis. Begrebsrammen opstiller, ganske kort, en må-

lestok for egnetheden der forbindes med forskellige typer af revisionsbevis (Begrebsrammen, pkt. 

61). Nogle typer af revisionsbevis er stærkere end andre, hvor der som eksempel kan nævnes eks-

terne bekræftelser. Konsistent bevis indhentet fra flere kilder er naturligt mere overbevisende, end 

inkonsistente beviser indhentet hos en enkelt kilde. Det understøttes af ISA 500 revisionsbevis, 

hvortil der blandt andet lægges særlig vægt på revisionsbevis indhentet fra uafhængige kilder (ISA 

500.A7-A9). 

 
“Defining audit evidence: the standards provide a hierarchy of evidence, with third-party evi-
dence at the top and management inquiries at the bottom. However, the standards do not indi-
cate what type of evidence analytics provides. It is possible to relate some of these types of tests to 
the current framework in the standards, but not all. Without a proper description of the type of 
evidence that analytics provides, auditors are reluctant to claim it as evidence, thus negating the 
benefits.” (EY, 2015) 
 

Standarden omtaler kort elektroniske data, men det nævnes kun i to forklarende afsnit. I disse 

afsnit nævnes der, at informationer i nogle tilfælde udelukkende kan forekomme i elektronisk 

form. Dette indikerer at standarden er skrevet i en tid med et andet teknologisk perspektiv, og 

derfor ikke tager stilling til at al information, i princippet kan forekomme elektronisk, og hvor-

dan revisor skal forhold sig hertil. (ISA 500.A12; ISA 500.A139) I forlængelse af afsnit 5.1.2.2, 

ses det at standarderne om revision ikke understøtter anvendelsen af dataanalyse, i forhold til revi-

sionsbevis. Det er et område hvor revisor kan komme i tvivl om hvorvidt de handlinger der udfø-
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res er tilstrækkelige. Det kan derfor diskuteres om standarden forholder sig til revisionsbevis, ind-

hentet ved dataanalytiske metoder. 

 

5.1.2.3.1 Revisionshandlinger 
Til at opnå revisionsbevis kan revisor udføre en eller flere af nedenstående revisionshandlinger. 

Standarderne opdeler revisionshandlingerne i risikovurderingshandlinger og yderligere revisions-

handlinger, hvori test af kontroller og substanshandlinger indgår. Samtlige revisionshandlinger 

kan anvendes indenfor disse to grupper (ISA 500.A11). Revisionshandlingerne ses nedenfor; 

 
• Inspektion 
• Observation 
• Ekstern bekræftelse 
• Efterregning 
• Genudførelse 
• Analytiske handlinger 
• Forespørgsel 

(Begrebsrammen, 2013:76) 
 

Standarderne giver en forholdsvis detaljeret oversigt over hvad der ligger i de forskellige revisions-

handlinger, hvorfor det på baggrund af dette, er relevant at analysere hvilke af revisionshandlin-

gerne, som understøtter anvendelsen af dataanalyse, og hvilke som ikke gør det. Nogle revisions-

handlinger understøtter dataanalyse, da det læner sig op af handlingernes natur.  

 
“While data analytics and assessing 100% populations does not fit “into the current audit evi-
dence model within the ISAs” (IMA, 2017) 
 

Af de ovenstående revisionshandlinger, er det ikke alle som er relevante at se på i forhold til data-

analyse. Herunder tænkes især på observation, hvor standarden selv beskriver observationen af en 

medarbejder, som laver lageroptælling (ISA 500.A17). Det samme ses ved ekstern bekræftelse og 

forespørgsel, hvor der er elementer i handlingerne, som gør at de ikke understøtter dataanalyse, 

da det kræver revisors tilstedeværelse. Disse revisionshandlinger kræver interaktion med medar-

bejderne, hvilket ikke kan ske igennem dataanalyse.  

 

“All audit issues cannot be addressed with new technology and not all sufficient appropriate evi-
dence can be represented nor captured electronically.” (IAIS, 2017) 
 

De resterende fire handlinger; inspektion, efterregning, genudførelse og analytiske handlinger, er 

der en stående diskussion omkring, i forhold til hvorvidt dataanalyse kan tilpasses disse. Der er 



92	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

dog ikke tvivl om at disse typer handlinger, er mere relevante og harmonerer i højere grad, med 

den måde hvorpå dataanalyse anvendes i dag. 

	
Figur 31; Overblik over revisionshandlinger i forbindelse med dataanalyse 

 

Det kan diskuteres hvorvidt standarder understøtter dataanalyse. Der er flere revisionshandlinger, 

hvor dataanalyse ikke kan anvendes, da de kræver revisors fysiske tilstedeværelse. Omvendt er der 

visse revisionshandlinger, som kan kombineres med dataanalyse, hvorved standarden, som ud-

gangspunkt er understøttende. Overordnede vurderes derfor at standarden ikke understøtter da-

taanalyse, da metoden ikke kan tilpasses revisionshandlinger. Dette er afbilledet i figur 31 oven-

for.  
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5.1.2.4 ISA 520 - Analytiske handlinger  
 

“Analytiske handlinger omfatter overvejelse af sammenligninger af virksomhedens finansielle op-
lysninger med f.eks.:  

• sammenlignelige oplysninger for tidligere perioder  
• virksomhedens forventede resultater, f.eks. budgetter eller prognoser, eller revisors for-

ventninger, f.eks. et skøn over afskrivninger  
• tilsvarende oplysninger for branchen, f.eks. sammenligning af virksomhedens omsæt-

ningshastighed for debitorer med gennemsnitstal for branchen eller for andre virksomhe-
der af tilsvarende størrelse inden for samme branche.” 

(ISA 520.A1) 
 

Standarden om analytiske handlinger, er af respondenter og kommentatorer blevet påpeget, som 

en af de væsentligste standarder i forbindelse med dataanalyse. Standarden omhandler selvsagt 

analytiske handlinger, som vurderes som sammenlignelig med dataanalyse. Dette er underbygget 

af flere respondenter og kommentatorer på DAWG’s projekt. 

 

“Nej. Det kan jo godt passe ind i ISA 520, men alligevel passer det ikke rigtig ind.” Bilag 8, 
2017:4) 
 

Ifølge ISA 520.A1 er analytiske handlinger eksempelvis sammenligninger med tidligere perioder, 

hvilket stemmer overens med hvad respondenterne fortæller: 

 

“Hvis nu man eks. Siger at der er en forventning om at virksomhedens dækningsbidrag altid lig-
ger i spændet 45-55%, det er det vores kendskab til virksomheden siger, og det er det deres prisli-
ster og alt mulig andet siger, så det er vores forventning.” (Bilag 6, 2017:10) 
 

Denne handling stemmer overens med den anvendelsen i afsnit 4.2, hvor der er vist et kort med 

en geografisk fordeling af omsætningen. Det ses at der i 2016 er flere byer som ikke har nogen 

omsætning, hvilket kan strider imod revisors forventning om at der burde være en omsætning. En 

foregående analyse som denne, leder til yderligere revisionshandlinger for revisor. Denne del af 

dataanalyse stemmer overens med standardens punkt 5C: 

 

“Opstille forventninger til bogførte beløb eller nøgletal” (ISA 520.5C) 
 

Ovenstående er et helt konkret eksempel på, hvor dataanalyse og standarden formentlig er meget 

identisk. Derudover afspejler standarden på mange punkter nogle af de udfordringer og begræns-

ninger, som bliver nævnt at interessenterne til DAWG’s projekt.  
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Data validitet og reliabilitet er allerede beskrevet i standarderne (ISA 500.A26). Det er dog rele-

vant at se på om en stigningen i anvendelsen af dataanalyse, vil påvirke dette område, og derved 

medføre nye udfordringer, som standarderne ikke tager højde for. Standarden beskriver allerede 

at revisor skal: 

 

“Vurderer pålideligheden af de data, som danner grundlag for revisors forventninger til bogførte 
beløb eller nøgletal under hensyntagen til” (ISA 520.5B) 
 

Dette er flere kommentatorer også opmærksomme på i forbindelse med indhentningen og be-

handlingen af data fra kunder; 

 

“Evaluate whether the information used in data analytics tools and procedures is sufficient and 
appropriate for purposes of the audit, including whether the data is from a reliable source, is 
complete and accurate” (IFIAR, 2017) 
 

Dette er allerede understøttet i standarden hvor revisor skal vurdere pålideligheden af det anvend-

te data, samt arten og kilden hertil (ISA 520.A12).  

 

I forlængelse af ovenstående skal det nævnes at ISA 520 er relativt kort, set i forhold til andre 

standarder, og fylder således kun seks sider. DAWG har selv bragt den i fokus som et område, 

som er relevant at opdatere i forbindelse med den stigende anvendelse af dataanalyse.  

 

“Specifically with respect to ISA 520, the DAWG is planning to perform an analysis of that 

standard and how data analytics might be incorporated into that standard.” (IAASB, 2016) 

 

Samlet set er mange af elementerne i ISA 520 understøttende for dataanalyse, da indholdet 

stemmer overens med den tidligere beskrevne anvendelse. Der nævnes dog ikke direkte ordet da-

taanalyse eller andre former for teknologiske hjælpemidler i standarden. Det kan derfor diskuteres 

om hvorvidt der er en forskel mellem den traditionelle anvendelse af analytiske handlinger, og 

den anvendelse af dataanalyse. Der vurderes ikke at være elementer i standarden som direkte stri-

der imod dataanalyse. 

M 

M 
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5.1.2.5 ISA 530 - Revision ved brug af stikprøver 
Det er i indledningen af opgaven beskrevet, hvordan udvælgelsen af stikprøver kan blive mere 

intelligent ved hjælp af dataanalyse. Det er derfor også relevant at undersøge standarden der ved-

rører stikprøver, for at se om denne understøtter anvendelsen af dataanalyse. 

 

Standarden fastsætter nogle forholdsvis klare rammer omkring stikprøver indenfor revision, hvor 

der som udgangspunkt skelnes mellem statistiske- og ikke-statistiske stikprøver. Forskellen er at 

ikke-statistiske stikprøver, er stikprøver der bliver udvalgt på baggrund af specifikke karakteristi-

ka, og derfor ikke er underlagt den normale tilfældighed (ISA 530.5G).  

 

Dataanalyse vil som udgangspunkt påvirke vægtningen mellem de to former for stikprøver. Dette 

er sker på baggrund af at revisor, ved hjælpe af dataanalyse, har en forøget indsigt og kan basere 

sine stikprøver på baggrund af dette. 

 

“Så kan man fokusere på dem som ser mærkelige ud, eller dem som har ekstraordinære høje dæk-
ningsbidrag eller lave dækningsbidrag til også ligesom at profile populationen, og så risikorette sin 
stikprøve. Fordi i dag er det jo hele styrken ved dataanalyse, det er hvor vi måske tidligere revide-
rede meget i blinde” (Bilag 6, 2017:3) 
 

Figur 32 nedenfor er et udklip fra bilag 8 i ISA 530. 

 

 

Det som der ovenfor beskrives som “profile” kan også ses som en stratificering af population, som 

er i overensstemmelse med ISA 530, bilag 8. Her ses en klar lighed med den beskrevne anvendelse 

af dataanalyse, hvor metoder og værktøjer anvendes til at lave et stratum på populationen. Dette 

giver revisor mulighed for eksempelvis at lave stikprøver på usædvanlige beløb i populationen, og 

derved minimere risikoen for at der samlet set er væsentlig fejlinformation. Her er det relevant at 

se på om dataanalyse og de traditionelle revisionsmetoder adskiller sig fra hinanden. Ud fra oven-

Figur 32: Udklip fra ISA 530 
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stående citat, tyder det på, at der har været en stigning i anvendelsen af stratificering på baggrund 

af den øgede brug af dataanalyse, men at metoden ikke adskiller sig markant fra traditionelle revi-

sionsmetoder.  

Et væsentligt element i denne diskussion er, at øget brug af stratificering, giver revisor en mere 

risikorettet revision, hvilket betyder at revisor får mere tid til at undersøge de enkelte stikprøver. 

 

Standarden giver umiddelbart plads til dataanalyse, men nævner ikke muligheder eller begræns-

ninger i forbindelse hermed. Dataanalyse ændrer, i forbindelse med stikprøver, ikke de efterføl-

gende revisionshandlinger, men ændrer måden hvorpå revisor udvælger sine stikprøver. Standar-

den beskriver allerede muligheden ved at stratificere populationen, hvilket i princippet er det revi-

sor gør med dataanalyse.   

 

5.1.2.7 Multipurpose - Revisionshandlinger med flere formål 
Det er tydeligt at brugen af dataanalyse ikke nævnes i standarderne. Det er flere steder blevet på-

peget at dataanalyse kan anvendes som revisionshandlinger, hvilket standarderne dog ikke beskri-

ver. Det er derfor relevant at se på revisionshandlingernes formål.  

 

I forbindelse med anvendelsen af dataanalyse, er der opstået spørgsmål omkring revisionshandlin-

gers formål. Herunder særligt om revisionshandlinger under dataanalyse, kan fungere som både 

risikovurderingshandlinger, test af kontroller og substanshandlinger. Dette afsnit vil derfor belyse 

udfordringer omkring at anvende revisionshandlinger under flere områder.   

 
“Currently, there is not a clear distinction of the nature of data analytic procedures. The perfor-
mance of data analytics can either be performed as a risk assessment procedure, a test of control 
or as a substantive procedure. A single data analytic can have a tri-purpose.” (SAICA, 2017) 
 

Flere interessenter og respondenter har påpeget, at dataanalyse kan have flere formål i forbindelse 

med revisionsprocessen, og der er således ikke enighed om, hvorvidt dataanalyse kan kendetegnes 

som risikovurderingshandlinger, test af kontroller eller substanshandlinger. Normalt anses en 

handling i forbindelse revisionen, for at være én af førnævnte handlinger, og kan ikke afdække 

flere af disse. Handlinger bliver derfor ofte beskrevet i forhold til hinanden i de internationale 

standarder om revision. Revisor skal eksempelvis:  

 

“udforme og udføre test af kontroller for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for relevan-
te kontrollers funktionalitet, hvis substanshandlinger ikke alene kan give tilstrækkeligt og egnet 
revisionsbevis på revisionsmålsniveau” (ISA 330.8)  
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Test af kontroller er her et supplement til substanshandlinger, hvilket kan indikere, at en hand-

linger ikke kan bære begge formål.  

 

“Det så jeg også stå et sted i IAASB, giver det overhoved mening og snakke om opdelingen mel-
lem kontroltest og substanstest i dele af dataanalyse miljø, fordi har det nogen betydning? Og det 
tror jeg ikke rigtig nogen af os er fuldstændig afklaret på” (Bilag 6, 2017:9) 
 

Standarderne nævner endvidere at risikovurderingshandlinger ikke alene giver egnet og tilstræk-

keligt revisionsbevis (ISA 315.5), hvilket underbygger at en revisionshandling ikke kan have flere 

formål. Omvendt er der også elementer i standarderne, der tyder på at revisionshandlinger kan 

fungere indenfor flere områder samtidig. Nedenfor beskrives hvordan revisionshandlinger både 

kan anvendes som risikovurderingshandlinger og som substanshandlinger eller test af kontroller.  

 

“Revisor kan endvidere indhente revisionsbevis om grupper af transaktioner, balanceposter eller 
oplysninger og de dertil hørende revisionsmål samt om kontrollers funktionalitet, selv om sådan-
ne revisionshandlinger ikke var specifikt planlagt som substanshandlinger eller test af kontroller. 
Revisor kan også vælge at udføre substanshandlinger eller test af kontroller samtidigt med risiko-
vurderingshandlinger, fordi dette er økonomisk hensigtsmæssigt.” (ISA 315.A2) 
 

På trods af at standarderne nævner at risikovurderingshandlinger ikke alene kan udgøre et til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis, kan risikovurderingshandlingerne alligevel, uden det var plan-

lagt, indgå som både substanshandlinger og test af kontroller. Standarderne kræver at der skal 

foretages risikovurderingshandlinger og substanshandlinger, samt test af kontroller, hvis revisor 

finder det nødvendigt. Dette indikerer at revisor ikke på forhånd vil kunne anvende dataanalyse, 

som samme revisionshandling, til både risikovurderingshandlinger, substanshandlinger og test af 

kontroller. Det må derfor antages at standarderne ikke understøtter at dataanalyse kan anvendes 

som flere formål. 

 

Opsummering:  

Dataanalyse indgår ikke af navn i de internationale standarder om revision. Flere standarder næv-

ner it-baserede revisionsteknikker, hvilket i nogen grad stemmer overens med anvendelsen af da-

taanalyse. I nedenstående tabel ses det at der til dels er ligheder mellem it-baserede revisionstek-

nikker og dataanalyse.  
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I forlængelse heraf er det analyseret det om hvorvidt standarderne understøtter anvendelsen af 

dataanalyse. Her er der både fundet ligheder og uoverensstemmelser mellem standardernes krav 

til revision, og anvendelsen af dataanalyse. En sammenfatning af dette ses i nedenstående tabel: 

 

 

 

Det ses at der er en række områder hvori dataanalyse kan tolkes ind i standarderne, både under 

betegnelsen it-baserede revisionsteknikker, men også i forhold til hvordan standarderne foreskri-

ver udførelsen af revisionen.  

 

Der er nogle revisionsmål og -handlinger som i højere grad stemmer overens med dataanalyse end 

andre, da ikke alle kan erstatte revisors fysiske tilstedeværelse.  

 

Afslutningsvis er det analyseret hvorvidt dataanalytiske revisionshandlinger kan indgå både som 

risikovurderingshandlinger og substanshandlinger eller test af kontroller, på samme tid. Her er 

der en mulig konflikt mellem standarder og dataanalyse, da dataanalyse til en vis grænse kan an-

vendes på tværs af flere handlinger. Det er derfor relevant at overveje om hvorvidt dette vil være 

en mulighed fremadrettet. 

 

Dataanalyse indgår ikke direkte i nogen standarder, og selvom de beskrevne handlinger i nogen 

grad stemmer overens med dataanalyse, understøttes anvendelsen af dataanalyse ikke i de interna-

tionale standarder om revision.  
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5.2 Revisors kompetencer i forhold til dataanalyse 
Én ting er de mange muligheder som anvendelsen af dataanalyse giver revision, en anden ting er 

om hvorvidt revisor har kompetencerne til at udnytte alle disse mange muligheder. Revisors 

kompetencer, i forbindelse med dataanalyse, bliver nævnt både af de interviewede respondenter, 

men også i mange af de kommentarer som er indsendt til DAWG. I forbindelse med revisors 

kompetencer bliver der nedenfor kigget på forhold som; revisors uddannelse, revisors statistiske 

egenskaber samt revisors rolle som analytiker. 

 

I ISA 200, afsnit A24, nævnes revisors kompetencer:  

 

“Den kendetegnede egenskab ved den faglige vurdering, der forventes af en revisor, er, at den 
udøves af en revisor, hvis uddannelse, viden og erfaring har bidraget til at udvikle de nødvendige 
kompetencer til at nå frem til rimelige vurderinger” (ISA 200.A24) 
       

Ovenstående understøtter vigtigheden af at revisor har de nødvendige kompetencer i forbindelse 

med udøvelsen af sin faglige vurdering. Ved at ændre på metoder og værktøjer, står revisor ude af 

stand til at nå frem til rimelige vurderinger på baggrund af sin uddannelse, viden og erfaring, 

hvilket forklarer det store fokus der er på kompetencerne. 

 

Kompetencer  

Det påpeges at revisors uddannelse kan være en hæmsko i forbindelse med udbredelsen af data-

analyse, da revisor hverken er uddannet statistiker eller analytiker. DAWG spørger åbent i rap-

porten om alle forhold, i forbindelse med implementeringen af dataanalyse, er overvejet, og om 

der er yderligere forhold, hvor dataanalyse kan have en virkning, som bør belyses (IAASB, 2017). 

Hertil nævnes investeringen i efteruddannelse af revisorerne som et vigtigt element, hvorved de 

har de bedste muligheder til at følge med udviklingen (Inflo Limited, 2017). Det samme påpeges 

af en af respondenterne, hvor det nævnes at revisor er uddannet revisor og ikke statistiker, hvorfor 

der kan opstå en række spørgsmål hos revisor ved anvendelsen af dataanalyse (Bilag 6, 2017:9).  

 

Mindset  

“Changing the auditor’s mindset to gathering audit evidence from the use of data analytics com-
pared to traditional techniques will require time and investment in training” (DAWG, 2017:11). 
 

Det er vigtigt at have revisor og revisors mindset med hele vejen igennem indførelsen af dataana-

lyse, hvilket også er den tilgang som revisionshusene har til emnet. Revisionshusene forsøger at 

uddanne revisorerne til brugen af dataanalyse, så de herved kan imødekomme mange af de 

spørgsmål som opstår i forbindelse med implementeringen. De har i den forbindelse, som nævnt i 
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afsnit 4.3, etableret interne uddannelsesforløb, som netop skal bidrage til at give revisor det kor-

rekte mindset. 

 

“The math and code are not the most difficult challenge to implementing data analytics in audit-
ing. If audit data were available, a well-trained analyst could perform a lot of the audit analytics 
procedures in a short time. In our experience, technological implementation barriers are much 
more cultural than they are educational.” (IMA, 2017) 
 

Det nævnes at revisorer er meget traditionsbundne mennesker, hvilket understreger vigtigheden 

af, at få revisor involveret i implementeringen af dataanalyse. Det påpeges ligeledes at der er for-

skel i mindsettet mellem unge og ældre revisorer, hvilket kræver opmærksomhed, da man ønsker 

at involvere alle i implementeringen (Bilag 6, 2017:7).  

 

Som nævnt ovenfor er nogle er barriererne kulturbundne, hvilket ligeledes understøttes af citat 

nedenfor, af Kim Klarskov Jeppesen. Det er derfor yderst vigtigt at have fokus på revisors mindset 

i forbindelse med indførelsen af dataanalyse.  

 

“Det er min oplevelse at der er en vis konservatisme i revisionsbranchen. Der er en tendens, hvor 
man meget kraftigt lader sig inspirere af hvad man gjorde sidste år, hvor man lod sig inspirere af 
hvad man gjorde året før.” (Bilag 9, 2017:3) 
 

Revisionshusene har i høj grad fokus på at revisor skal forstå de værktøjer, som anvendes til data-

analyse. Det er ikke tilstrækkeligt at forstå outputtet, revisor skal også have forståelse for, hvordan 

det bliver til.   

Udover at forstå dataanalyse, forventes det også at revisor kan forholde sig kritisk til det output de 

får af analyserne, og forholde sig til de resultater der nu engang skabes. 

 

“Audit teams need to have a clear understanding of the purpose of the ADA technique to ensure 
that they obtain sufficient and appropriate audit evidence” (FRC, 2017:8) 
 

IAASB nævner ligeledes, at dele af dataanalyse er statistisk komplekst, hvilket understøtter at der 

fremover kræves statistiske kompetencer på revisionsteamene (IAASB, 2015).  

 

Uddannelse  

Det understreges tydeligt at hvor teknologi og dataanalyse giver en række nye muligheder, og 

yderligere indsigt for revisor i forbindelse med revisionen, så kan det ikke erstatte den professio-

nelle dømmekraft og skepsis, som revisor skal udøve (DAWG, 2016:8). Dataanalyse vil derfor 

muligvis påvirke revisors uddannelse, hvilket vil kræve efteruddannelse for nuværende revisorer, 

omkring mere statistiske og analytiske områder.  
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“The RFI rightly makes mention of the investment required in re-training and re-skilling audi-
tors. This will however not detract from the requirement of experience that can only be obtained 
over time in analyzing and interpreting the results of data analytics.” (SAICA, 2017) 
 

Netop det at revisor ikke er uddannet i at analysere data, er der også stort fokus på hos respon-

denterne. Hos Respondent C er visionen, som tidligere nævnt, at der skal være en revisor på hvert 

team som har færdigheder i dataanalyse, da de er klar over, at det ikke er en af revisors spidskom-

petencer.  

 
“Tanken, er at det er rulle rimelig generelt ud. Det vil sige, at der er nogen på hvert team der kan 
det, på de store kunder. Det er egentlig tanken, om der er nogle på hvert team er ikke sikkert. “ 
(Bilag 8, 2017:2) 
 

FSR er også opmærksomme på at der fremover vil blive stillet andre krav til revisor, og de har 

derfor en forventning om at revisors rolle vil blive anderledes i fremtiden. Revisor kommer til at 

have øget fokus på de systemer som foretager risikovurderingen, da det er systemerne der frem-

over foretager analysen. FSR har derfor fokus på kompetenceområdet, da revisors kompetencer vil 

ændre sig i forhold til tidligere (Bilag 7, 2017:2). 

I forlængelse heraf, har IAASB internt diskuteret revisors kompetencer. Organisationen er op-

mærksomme på, at dataanalyse påvirker revisor, og det herved fremover kan betyde at revisor til-

egner sig flere statistiske kompetencer (IAASB, 2015).  

 

Opsummering  

Revisionshusene har stor fokus på at få revisors mindset rettet mod dataanalyse og alle de mulig-

heder det bringer med sig. De er opmærksomme på at revisor ikke nødvendigvis besidder de 

kompetencer som det kræver at revidere ved hjælp af dataanalyse, hvorfor de arbejder på at få 

udviklet kompetencerne på bedste vis. Respondenterne i de store revisionshuse har, jf. afsnit 4.3, 

alle påpeget at der internt arbejdes på at få udviklet revisorernes kompetencer.   

 

I forbindelse med kompetenceudviklingen har revisionshusene fokus, både at uddanne de yngre 

revisorer i brugen af dataanalyse, men også de ældre. Det er typisk de yngre revisorer som tager 

metoden til sig. Årsagen hertil, er som nævnt ovenfor, at revisionsbranche er mere traditionsbun-

den. 

 

“Jeg tror det her det hitter hos de unge mennesker til at starte med, men beslutningen til at bruge 
det skal typisk tages i det mere senior lag” (Bilag 6, 2017:6) 
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Samtidig med tilretningen af revisors mindset er der også ekstremt stort fokus på hvilken rolle 

revisor får i fremtiden. Der vil ved implementeringen af dataanalyse blive stillet større analytiske 

og statistiske krav i forbindelse med revisionen.  

 

“for jeg tror at der er rigtig mange revisorer med de kompetencer vi har i dag, vil stå af på et for 
tidligt tidspunkt hvis de ikke får den hjælp. Fordi de ikke har været vant til det her. “ (Bilag 6, 
2017:6) 
 

5.3 Dataanalyses påvirkning på ISA og IAASB 

I dette afsnit fokuseres der på, hvorledes anvendelsen af dataanalyse påvirker henholdsvis de in-

ternationale standarder om revision samt IAASB. Baggrunden for dette er at en række responden-

ter efterspørger vejledning på området, hvorfor fokus ligger på hvorledes denne efterspørgsel kan 

blive indfriet. Det vil blive vurderet hvorledes IAASB og standarderne forventes at følge med ud-

viklingen på markedet, og hertil hvorvidt dataanalyse har en direkte eller indirekte påvirkning på 

udviklingen i reguleringen.  

	

5.3.1 Hvordan påvirker brugen af dataanalyse IAASB 
Det anses som værende essentielt at se på hvorledes anvendelsen af dataanalyse påvirker IAASB, 

og herigennem opnå en viden om hvorvidt de bliver påvirket af aktørerne på markedet - eller om-

vendt.  

 

Det er tidligere konkluderet at IAASB påvirker revisorerne igennem deres udstedelse af de inter-

nationale revisionsstandarder, som sætter retningslinjerne for revisorernes udførelse af revisionen 

jf. afsnit 3.6. Dog ses det at der er flere revisionshuse, herunder respondenterne fra opgavens in-

terviews, som allerede anvender dataanalyse, og bruger store mængder af tid og penge på at ud-

vikle det. Som allerede belyst indgår dataanalyse ikke direkte i standarderne, hvorfor revisionshu-

sene har udviklet deres egne guides og instrukser jf. afsnit 4.3. Meget tyder på at det herved ikke 

er IAASB, men i stedet revisionshusene som sætter dagsordenen i forhold til udviklingen af stan-

darder.  

 

På nuværende tidspunkt hverken tilskynder eller forhindrer standarderne brugen af dataanalyse 

(DAWG, 2016:8), og da dataanalyse allerede anvendes i nogen grad, er spørgsmålet her er om 

hvorvidt der er behov for at standarderne direkte nævner dataanalyse eller ej.  
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I forbindelse med interviews af respondenterne, står det klart at de alle i høj grad efterspørger vej-

ledning på området. Flere interessenter håber på at standarderne snart følger med udviklingen, 

hvorved der kommer fælles regulering på området, mens andre blot efterspørger vejledning.  

 

“Vi læner os meget op af at prøve at få vores globale organisation til at sætte retningslinjerne og vi 
har blandt andet fået publikationer fra dem af, med hvordan de mener at vi skal håndtere de her 
ting. Jeg tror det er vigtigt at vi ikke selv begynder at opfinde et eller andet, vi vil egentligt gerne 
have at det er allignet i vores globale firma til hvordan tilgår vi de her ting og på hvilken måde. Så 
både læner vi os meget op af det guidance der ligger globalt og så selvfølgelig forhåbentlig kom-
mer ISA’erne fremadrettet.” (Bilag 6, 2017:7) 
 

“Jeg tror der er behov for, at der nogle steder der bliver præciseret nogle ting” (Bilag 8, 2017:4). 
 

Revisionshusene giver høj grad udtryk for at der mangler vejledning, men præcis hvordan og 

hvorledes det skal fremgå, nævner de ikke. Flere nævner at de håber at standarderne snart følger 

med udviklingen, men om det er hele rækken af standarder som kræver en opdatering, er uklart.  

 
“Og så kommer der mere og mere guidance i både internt, og forhåbentlig også ISA’erne til 
hvordan det her skal løftes fremadrettet. Fordi det er jo det der bliver det spændende, men også 
faren ved det, for hvis det er lidt uafklaret, så er vi en meget regeltung branche, med tilsyn og alt 
mulig andet, så tør folk måske ikke bruge alle de her værktøjer.” (Bilag 6, 2017:4) 
 

Meget tyder på at IAASB er opmærksomme på problemstilling omkring de manglende retnings-

linjer i standarderne, eftersom DAWG skriver i deres rapport: 

 
“There are very likely opportunities for the ISAs to be revised to address technological advance-
ments and data analytics” (DAWG, 2016:10)  
 

Ovenstående indikerer at IAASB har gjort sig en række overvejelser omkring standardernes frem-

tidige rolle, og hvordan de kan tilpasses dataanalyse. De belyser selv gennem en række forhold, 

som oplistes i rapporten, standardernes fremtid i forhold til anvendelsen af dataanalyse (DAWG, 

2016). De har tydeligvis gjort sig en række overvejelser om hvorledes fremtiden for dataanalyse og 

standarderne kan være, men søger kommentarer og inputs fra læserne.  

IAASB har anmodet om forslag til hvordan dataanalyse kan eller skal implementeres i standar-

derne. De skriver i deres rapport: 

 

“To assist the DAWG in its ongoing work, what are your views on possible solutions to the 
standardsetting challenges?” (DAWG, 2016:5) 
 

Flere interessenter har kommenteret, på hvordan de forholder sig til ovenstående problemstilling, 

og her er det interessant at der er mange forskellige tilgange til den fremtidige regulering. Nogen 

skriver at der i høj grad mangler vejledning på området og at standarderne bør opdateres hurtigst 
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muligt, mens nogle få mener at standarderne allerede tilskynder anvendelsen af dataanalyse, hvor-

for en opdatering ikke er need-to-have, men nice-to-have. 

      

“However, we also acknowledge that the use of some technologies raises a number of unique and 
complex questions. Consequently, we commend the IAASB for publishing a summary of the 
challenges related to this topic and proactively seeking input from stakeholders.” (KPMG, 2017) 
 

Meget tyder på at IAASB, i høj grad, læner sig op af hvordan revisionsfirmaerne ser på emnet, 

eftersom formålet med DAWG’s rapport er at få et billede af hvordan, og hvorledes interessen-

terne forholder sig til emnet i dag.  

Respondenterne har givet udtryk for at det er praksis som går forud for reguleringen, hvilket lige-

ledes bekræftes i afsnit 3.6. 

 
“Det er ude i revisionsfirmaerne, at man sidder sådan helt lavpraktisk at udvikle vejledninger. At 
der efterfølgende kommer nogle standardsættere, der sætter sig ned og ser på de her vejledninger. 
De her standardsættere har en anden holdning til hvordan og hvor meget, og så risikere man at 
når vi kommer dertil bliver vi måske nødt til at ændre vores vejledninger. Det tror jeg ikke, jeg 
tror det arbejde der bliver lavet i revisionshusene kommer til at danne basis, for det der bliver 
grundlaget, når man laver en vejledning til ISA’erne“ (Bilag 10, 2017:4)    
    

“Det er praksis der løber forrest. Hvis man gerne vil noget, kan man måske lave nogle standarder 
der tillader det. Det vil jeg da synes var meget passende, at man lavede en standard på det her 
område, som ligesom udpeget hvad der var af potentiale og faldgruber i det.” (Bilag 9, 2017:7)
  
 
Der ses altså et tydeligt billede af at IAASB er i en afventende position, og ønsker at modtage 

kommentarer på hvorledes dataanalyse skal og bør reguleres. I deres rapport kommer de, som 

tidligere nævnt, med en række forhold som kan blive påvirket af anvendelsen af dataanalyse. 

IAASB drager i rapporten ikke konklusioner, om hvorledes standarderne skal indeholde dataana-

lyse, eller reguleres i fremtiden, men opfordrer i stedet interessenter til at bidrage med forslag, 

som de mener, er relevante i forhold til standarderne og dataanalyse. 

 

Et af de sidste punkter, som DAWG i deres rapport søger kommentarer på, er; 

 
“In your view, what should the IAASB’s and DAWG’s next step be?” (DAWG, 2016) 
 

Ovenstående indikerer at de endnu ikke har taget endelig stilling, til dataanalyses rolle i standar-

derne. Det kan her konkluderes at IAASB har enormt stor fokus på standardbrugerne og deres 

behov, og ønsker at agere på baggrund af dette. De har gennem deres rapport vendt en række 

forhold og problemstillinger, i forbindelse med dataanalyse, og efterspørger brugernes kommenta-

rer herpå. Det er altså i høj grad revisionshusene og brugerne af standarderne som påvirker 
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IAASB, både gennem kommentarer på IAASB’s projekter, men også gennem den praksis som 

allerede anvendes i husene. 

 

5.3.2 Dataanalyses påvirkning på de internationale standarder om revision 

Der er jf. ovenstående en klar indikation på at IAASB i høj grad bliver påvirket af standardbruge-

re og revisionshusene, hvilket her belyses i forhold til om hvorvidt netop dataanalyse har en på-

virkning på de internationale standarder om revision.  

I hvilken grad standarderne bliver påvirket, og om hvorvidt de bliver påvirket til en omskrivning 

af alle standarder, eller kun nogle få, vil blive belyst i det efterfølgende afsnit om fremtidsperspek-

tivet. 

 

Standarderne inkludere ikke områder, som ikke først har været afprøvet og vurderet i praksis. 

 

“Standarder er jo ikke noget der bliver skrevet forud for praksis, det er noget der forklarer hvad 
god praksis i branchen er.” (Bilag 9, 2017:3)  
 

Spørgsmålet er her hvor længe noget skal være ‘praksis’ for det bliver skrevet ind i standarderne. 

Som beskrevet i afsnit 3.2, er standarderne sidst opdateret i 2009. Siden 2009 er teknologien ud-

viklet markant, og har givet en masse muligheder i nye værktøjer, som allerede bruges af revisi-

onshusene (Bilag 6, 2017; Bilag 8, 2017; Bilag 10, 2017). Teknologi er derfor i fokus i flere at de 

indsendte kommentarer til DAWG’s dataanalyse projekt. 

 

“When standard-setting activities commence sometime in the future, the IAASB should take into 
account that the standards might need to be periodically updated as technology evolves. The 
IAASB may also need to accelerate the pace of the standard-setting processes to keep up with 
technological developments” (KPMG, 2017) 
 

Flere påpeger, at der er behov for at standarderne bliver opdateret på en sådan måde, at de frem-

over i højere grad vil tage højde for en hurtigt udviklende teknologisk verden. DAWG har fokus 

på standarderne, og skriver i deres rapport at det er nødvendigt at standarderne forbliver robuste 

og relevante i et hurtigt udviklende miljø. 

 

“The ISAs need to continue to be robust and relevant in a fast-developing environment. At the 
same time, the ISAs need to be capable of being applied to drive appropriate auditor performance 
regardless of the circumstances (i.e., keeping to principles rather than specifics tied to current 
practice)” (DAWG, 2016:8) 
 

FSR er som tidligere nævnt ikke gået fuldt ind i problemstillingen endnu, men har allerede gjort 

sig nogle indledende overvejelser omkring dataanalyse. I relation til afsnit 5.1 og ovenstående, er 
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spørgsmålet om hvorvidt standarderne i deres nuværende form er en hindring for anvendelsen af 

dataanalyse. 

 
“Standarderne er ikke nok, men spørgsmålet om de decideret er en hindring? Det er ikke noget vi 
har set på endnu” (Bilag 7, 2017:2) 
 

Omdrejningspunktet i diskussionen på nuværende tidspunkt er, hvorledes standarderne er en 

hindring for anvendelsen af dataanalyse, og om dette leder til en opdatering af disse.  

 
“Standarder bliver jævnligt opdateret når der er behov for det. Behov opstår når praksis ændre sig 
ude i firmaerne, og her må vi nok få standarderne med.” (Bilag 9, 2017:3) 
 

Som citeret af Kim Klarskov Jeppesen, beskriver standarderne ikke på forhånd hvad der opfattes 

som god praksis, hvorfor standarderne bliver udviklet på baggrund af ny praksis, og når der er et 

behov herfor.   

 

Et flertal af interessenter mener er der er behov for en opdatering af standarderne, på baggrund af 

udviklingen i praksis. Om det er dataanalyse alene der har ført til denne udvikling kan ikke siges 

med sikkerhed, da også andre teknologier, såsom robotter og kunstig intelligens, som er i fokus. 

Disse kan ligeledes påvirke praksis og derved skabe et behov for en opdatering (DAWG, Project 

Update, 2017). 

 

Opsummering 

Det vides ikke hvilken påvirkning netop dataanalyse har på de internationale standarder om revi-

sion, men det ses at det typisk er praksis som går forud for udviklingen. Dataanalyse har endnu 

ikke haft nogen direkte påvirkning på udviklingen af de internationale standarder om revision, 

men det er sandsynligt at dette vil komme på sigt. IAASB er opmærksomme på anvendelsen af 

dataanalyse, hvorfor dette har medført at man har nedsat arbejdsgruppen DAWG. Det må altså 

konkluderes at brugen dataanalyse har påvirket IAASB i en sådan grad at de har nedsat arbejds-

gruppen og at hvis praksis fortsætter med at anvende dataanalyse, kan dette føre til udvikling i de 

internationale standarder om revision.  

Om hvor længe og hvordan dataanalyse fremover kan blive integreret i reguleringen, vurderes i 

nedenstående afsnit 5.4.  

K 
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5.4 Fremtidsperspektivet 
I dette afsnit fokuseres der på fremtidsperspektivet for de internationale standarder om revision, 

set i forhold til dataanalyse. Der vil her blive sat fokus på hvordan fremtiden ser ud for henholds-

vis dataanalyse og for de internationale standarder om revision, hvilket anses som essentielt i for-

bindelse med besvarelsen af den overordnede problemformulering. I forlængelse af fremtidsper-

spektivet omkring de internationale standarder om revision, vil der blive set på hvor fremtidssik-

ret begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed er. Under dette punkt vil der blive hen-

vist til underspørgsmål 1, hvor fleksibiliteten af begrebsrammen blev diskuteret.  

 

5.4.1 Fremtiden for dataanalyse 

Til analysen af fremtiden for dataanalyse, fokuseres der overordnet på om revisionsbranchen er 

klar til at anvende dataanalyse, og hvorledes revisor har de rette kompetencer hertil. 

 

Det er tidligere beskrevet at der for 25 år siden var fokus på mulighederne der opstod i forbindel-

se med brug af it-baserede revisionsteknikker, men at det aldrig fik den rolle som det blev spået. 

Spørgsmålet er nu om hvorvidt dataanalyse får den rolle som man spår, eller om det, på samme 

måde som de it-baserede revisionsteknikker, ikke ender med at ændre revisionsprocessen.  

 

Til trods for at de it-baserede revisionsteknikker ikke viste sig at få den rolle som man i sin tid 

troede, tyder meget dog på, at markedet er klar til dataanalyse. Der er flere revisionshuse som alle-

rede i højere eller mindre grad benytter sig af dataanalyse, samtidig med at der allerede er investe-

ret store summer i netop implementeringen af dette.  

 

“Samfundet udvikler sig i forhold til kompleksitet og datamængder, og der skal vi bare følge med 
og kunne forholde os til det.” (Bilag 10, 2017:6)  
 

Digitaliseringen af samfundet har derfor medvirket til at revisorerne har udviklet nye metoder, 

som passer til forholdene ude i virksomhederne. Der er endvidere en generel enighed om at data-

analyse vil udvikle sig yderligere og fremover komme til at spille en større rolle. 

 

“Jo mere digitaliseret ting bliver, desto nemmere bliver det at trække ting ud og analyseret. Så jeg 
mener at der kommer mere og mere af det, ikke mindre. Det er også oplagt at sætte nogle algo-
ritmer på, der udpeget et eller andet.“ (Bilag 8, 2017:5) 
 

Et elementer der bør vurderes, er hvorledes kunderne er klar til denne nye form for revision. Det 

er således vigtigt at det ikke kun revisionshusene som er klar til anvendelsen, men også kunderne. 
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Er det ikke denne form for revision kunderne ønsker, er det ikke en rentabel investering for revi-

sionshusene. 

 

“Det er jo også tydeligt i IAASB’s oplæg, at det her det er - kunderne forventer det - jeg har også 
selv set eksempler på tilbud, hvor vi er blevet bedt om at skrive, jamen hvordan vil vi forholde os 
til brugen af data og dataanalyseværktøjer i revisionen.” (Bilag 6, 2017:6) 
 

Ovenstående tyder på at der fra kundernes side også er fokus på at der opstår nye muligheder ved 

brugen af dataanalyse. Kundernes data ligger i højere grad elektronisk, hvorfor grundlaget for 

dataanalyse forstærkes, modsat for 25 år siden, da man kiggede på it-baserede revisionsteknikker.  

 

Der er i høj grad fokus på, hvilke kunder dataanalyse kan anvendes på. Som tidligere nævnt, an-

vendes det primært på store kunder, hvor det på nuværende tidspunkt giver bedst mening. Der er 

fra revisionshusenes side af ikke tvivl om, at dataanalyse på sigt, vil kunne anvendes på alle kun-

der, også de mindre.  

 

“Jeg tror at det vil blive mere og mere udbredt også efterhånden som de her værktøjer, og i vil 
også kunne se det i nogle de bogføringsprogrammer som nogle af de helt små virksomheder be-
gynder, at bruge. De begynder mere og mere at tage højde for digitaliseringen og automatisk og 
kunstig intelligens og bilags scanning og automatiske scanning af bilag og alt mulig andet som 
selv læser hvad det er for en type bilag det er og selv posterer det i bogholderiet, altså de der ting 
kommer bare lynhurtigt. “ (Bilag 6, 2017:6) 
 

I relation til ovenstående er det, som tidligere nævnt, vigtigt at få revisors kompetencer til at følge 

med udviklingen, da meget tyder på, at dataanalyse fremover vil blive en del af revisionen. 

 

“Hvis man er opdraget til fra starten at opfatte revision som noget man basere på stikprøver, det 
går meget hurtigt fra at være middel til at være et mål, og så er det jo at man ikke helt har forstået 
hvad det handler om. Man skal forstå brugen. Det er sådan set bare at få det rullet ud.” (Bilag 9, 
2017:3)   
 

På baggrund af ovenstående tyder meget på at markedet, både revisionshusene og kunderne, er 

klar til dataanalyse. Revisionshusene har, både globalt og nationalt, investeret en masse tid og 

penge i at udvikle værktøjer og intern vejledning, for at få skabt nogle fælles retningslinjer samt 

en interesse for emnet. Det giver en indikation på at revisionshusene er gearet til at fortsætte med 

at benytte dataanalyse. 

 

5.4.2 Fremtiden for de internationale revisionsstandarder 
Der er i de foregående afsnit og underspørgsmål blevet analyseret hvori dataanalyse indgår i de 

internationale standarder om revision, samt hvorledes de understøtter brugen heraf. Dette afsnit 
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vil på baggrund af tidligere analyser afklare hvorledes fremtiden for de internationale standarder 

om revision ser ud. 

 

Der er flere fremtidige scenarier som afsnittet vil forsøge at afdække, herunder muligheden for at 

implementere en ny standard efterfulgt af muligheden for en opdatering af de eksisterende stan-

darder. Til dette vil der blive givet eksempler på begge scenarier, og kommenteres i forhold til 

hvorledes de spiller sammen med det nuværende standardsystem. I forlængelse af dette vil mulig-

heden for inddragelse af International auditing practice note, IAPN, blive diskuteret.  

 

Afsnittet er opbygget med udgangspunkt i spørgsmål 

(C) i DAWG’s rapport, som lyder: 

 

“To assist the DAWG in its ongoing work, what are 
your views on possible solutions to the standardsetting 
challenges?” (DAWG, 2016) 
 

Samtlige kommentarer, indsendt til DAWG, er gen-

nemgået med henblik på ovenstående spørgsmål. Dette 

er afbildet i figur 33, hvor de forskellige svar er opdelt.  

 

 

 

5.4.2.1 Ny standard 

Seks gange har interessenterne har peget på ønsket om at udvikle en helt ny standard, som bør 

omhandle de relevante problemstillinger revisor skal forholde sig til, i forbindelse med anvendel-

sen af dataanalyse. Som det ses i figuren ovenfor er denne mulighed kun i begrænset omfang ble-

vet anbefalet af interessenter i kommentarerne til DAWG’s rapport.  

I forhold til respondenterne fra de store revisionshuse er man ligeledes enige om at det ikke er 

fordelagtigt med udviklingen af en ny standard.  

 

“Jeg tror der er behov for, at der nogle steder der bliver præciseret nogle ting. Det er næppe i 
form af en ny standard.” (Bilag 8, 2017:4) 
 

Det er tidligere beskrevet i afsnit 3.4, at der er plads til adskillige nye standarder, og derfor anta-

ges det at standardsystemet generelt ikke modvirker etableringen af en ny standard. Det er set 

tidligere, i forbindelse med Clarity-projektet, at IAASB valgte at udvikle en helt ny standard. Det 

Figur 33: Fordeling af svar fra spørgsmål C. For fuldt 
overblik henvises til bilag 11. 



110	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

kan derfor ikke afvises at IAASB udvikler en ny standard, da de ikke tidligere har afholdt sig fra 

dette.  

 

Der er dog nogle udfordringer i forbindelse med udviklingen af en ny standard. Der er i under-

spørgsmål 1 redegjort for processen hvorved en standard bliver udviklet, og her blev det påpeget, 

at processen er langsommelig og tung. 

 
“Ja, det tager noget tid. Det tager endnu længere tid at lave en ny standard. Der er jo høringspro-
cesser. Først skal man lave et udkast hvor man bliver enige om hvad man vil. Så skal det i høring, 
og så skal man behandle høringssvar og så skal det ud igen. Det tager årevis.” (Bilag 9, 2017:4) 
 

Som ovenstående citat underbygger, forventes det at tage lang tid at udvikle en ny standard, end-

da årevis. Spørgsmålet er derfor om denne løsning er holdbar, set ud fra revisorbranchens syns-

punkt, da mange interessenter efterspørger vejledning snarest. I tilfælde af at IAASB vælger at 

udvikle en helt ny standard risikerer de, at de nuværende standarder bliver en barriere, og natio-

nale standardsættere derfor vil søge mod andre standardløsninger. Dette er naturligvis en ekstrem 

løsning, og i alle tilfælde en sidste udvej, men interessenterne har påpeget at det kan være en kon-

sekvens; 

 

“If the ISAs are vague or non-existent regarding the use of ADAs, there is a risk that audit regula-
tors may develop their own, perhaps inappropriate, interpretations regarding the use of ADAs.” 
(CPA Canada, 2017) 
 

I tilfælde af at IAASB vælger at udvikle en ny standard giver det nogle muligheder, som ikke kan 

etableres på samme måde ved at opdatere de eksisterende. Standarden ISA 501 er et eksempel 

hvor IAASB har været meget konkrete omkring revisionsbevis på udvalgte områder. Her er der 

udviklet en standard, som udelukkende beskæftiger sig med varelager, retstvister og segmentop-

lysninger. Denne standard er altså langt mere konkret og detailstyrende i forhold til de standar-

der, som subkategorierne bygger på, herunder eksempelvis ISA 500, om det generelle revisionsbe-

vis. Det vil derfor være en mulighed at IAASB udvikler en lignende standard der berører dataana-

lyse, i forhold til de forskellige subkategorier. Dette betyder samtidig at IAASB muligvis ikke kan 

begrænse sig til en enkelt standard, hvis den skal passe ind i det nuværende standard system.  

 

“Det nemme at gøre på kort sigt, når man har fået testet af om det virker i praksis, vil være at lave 
en isoleret standard der omhandler dataanalyse, og så vil det blive en standard ligesom ISA 240, 
som handler om besvigelser i hele revisionsprocessen.” (Bilag 10, 2017:7) 
 

En respondent påpeger, at IAASB har muligheden for at lave en standard som ISA 240. Denne 

standard beskriver hvordan revisor skal forholde sig til besvigelser igennem hele revisionsproces-
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sen. En lignende standard vil være en mulighed i forbindelse med dataanalyse, hvor standarden 

kunne behandle dette i hele revisionsprocessen. 

 

På baggrund af ovenstående, kan det diskuteres om udviklingen af en ny standard er fordelagtigt i 

forhold til understøttelsen af dataanalyse. Det er tydeligt at det ikke er denne løsning, som bran-

chen generelt efterspørger. Årsagen hertil, er ikke entydig klar, men kan blandt andet være den 

lange udviklingstid, samtidig med at interessenter efterspørger en snarlig løsning.  

 

“Introducing requirements or guidance too early may also result in changes to standards that 
quickly become obsolete due to continued changes in technology.” (PwC, 2017)  
 

5.4.2.2 Opdatering af nuværende standarder: 
Markant flere interessenter har peget på en opdatering af de nuværende standarder, som den fore-

trukne løsning, jf. figur 33. Denne kategori af interessenter kan opdeles i to, hvor den ene gruppe 

af interessenter fokuserer på kort sigt og den anden gruppe fokuserer på skabelsen af en mere 

langsigtet løsning. De som fokuserer på langt sigt, efterspørger praktisk vejledning her og nu, og 

en generel opdatering af standarderne på sigt, hvorimod andre primært efterspørger en opdatering 

af standarderne her og nu.  

 

DAWG er kommet med et forslag til de standarder, som de mener vil være relevante at opdatere, 

hvilket der generelt set bliver bakket op omkring i kommentarerne til projektet. I rapporten er 

der i høj grad fokus på ISA 520 - Analytiske handlinger, men også på ISA 300, 315, 330, 500 og 

530. Respondenterne og de interessenter, som mener at denne løsning er fordelagtig, er generelt 

enige omkring hvilke standarder, der kræver en opdatering (DAWG, 2016). 

 
“Og hvis praksis ændrer sig tilstrækkeligt meget kunne jeg da levende forestille mig, at de stan-
darder der berører de her områder, revisionsbevis, stikprøver og måske lave en særskilt omkring 
det, der fortæller hvor de passer ind, hvor man kan bruge det, og hvor det ikke passer ind.” (Bilag 
9, 2017:3) 
 

På samme måde som udviklingen af en ny standard, skal opdateringen af eksisterende standarder, 

gennemgå samme procedure, som er nævnt i afsnit 3.4. Det betyder at den pågældende standard, 

som ønskes opdateret, skal til offentlig kommentering og intern votering i IAASB.  

 

Derfor har flere interessenter påpeget muligheden for at inkludere dataanalyse i standarder, som 

allerede er i støbeskeen hos IAASB. ISA 315 er allerede på IAASB’s Strategy and Work program 

for 2015-2019, og organisationen har derfor valgt at inkludere dataanalyse i denne fremtidige 
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opdatering. I forlængelse heraf har IAASB forhåbninger om at opstarte et projekt omkring “revi-

sionsbevis”, som kommer til at omhandle ISA 500 og ISA 330, hvor de vil give dataanalyse en 

markant rolle (IAASB, 2015). Ved at inddrage dataanalyse i en allerede planlagt opdatering, har 

IAASB mulighed for at implementere dataanalyse hurtigere i standardsystemet, da det sker som 

led i et andet projekt.  

 

“Man kunne godt forestille at det ville foregå ligesom projektet om disclosure. Jeg tror ikke der 
var nogle krav der blev ændret, men der blev tilføjet lidt i de forklarende afsnit.” (Bilag 8, 2017:4) 
 

I forbindelse med IAASB’s Disclosure projekt blev en række standarder opdateret indenfor tre 

måneder. (IAASB, Disclosure, 2015) Det kan diskuteres om dette projekt og projektet om data-

analyse kan sammenlignes, da standarderne dengang kun blev opdateret i begrænset grad. Data-

analyse vil højst sandsynligt kræve en mere omfangsrig opdatering af standarderne (CPA Canada, 

2017), hvilket også påpeges nedenfor:  

 

“Jeg ved det ikke. Det er gennemgribende, det vil derfor være rigtig fint at få det skrevet ind på 
tværs af standarderne” (Bilag 10, 2017:7). 
 

Det må derfor antages at muligheden for at opdatere en eller flere standarder er til stede for 

IAASB. Der er dog en række forhold som de skal forholde sig til, herunder i hvor bredt et omfang 

standarderne bør opdateres. Disclosure projektet omfattede en opdatering af ti standarder og for-

løb over tre måneder. Det kan derfor diskuteres om en opdatering af standarderne, med henblik 

på dataanalyse, kan sammenlignes med dette projekt. Det antages ikke at projekterne er sammen-

lignelige, da et projekt omkring dataanalyse, forventes at være mere omfattende. 

 

5.4.2.3 Tilførsel af IAPN - International Auditing Practice Note 

Ideen om at anvende en IAPN er kun i ringe grad blev fremlagt som forslag, som en mulig løs-

ning i forhold til vejledning omkring dataanalyse. IAASB nævner selv at IAPN 1000 understøtter 

databearbejdning i forhold til ISA 540, men de nævner ikke en ny IAPN som en mulighed i for-

bindelse med dataanalyseprojektet (DAWG, 2016). Der efterspørges især generelt praktisk vej-

ledning i både kommentarer og blandt respondenterne. I afsnittet ovenfor er det nævnt at flere 

efterspørger vejledning på kort sigt, hvor flere af kommentarerne har uddybet og foreslået mulig-

heden ved en IAPN (Deloitte, 2017). 

 

“Præcis, der må ikke gå 10 år før der kommer vejledning fra dem. Der skal derfor komme en en-
kelt vejledning på kort sigt.” (Bilag 10, 2017:7) 
 



FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	 113	

	

Der er som nævnt i afsnit 3.5 udgivet en enkelt IAPN, som omhandler finansielle instrumenter, 

kaldet IAPN 1000 - Special Considerations in Auditing Financial Instruments. Denne IAPN be-

handler allerede flere af de områder som interessenterne, i forbindelse med dataanalyse, påpeger 

som problemstillinger. Der nævnes dual-purpose test, hvor nogle revisionshandlinger har flere 

formål, som eksempelvis test af kontroller og detailtest (IAPN 1000 pkt. 98). Denne problemstil-

ling er tidligere analyseret i afsnit 5.1, hvor diskussionen omkring revisionshandlinger og deres 

formål er diskuteret.  

 

IAPN 1000 beskriver hvordan revisor skal forholde sig til blandt andet fuldstændighed og nøjag-

tighed på regnskabsposter, i tilfælde hvor der er mange transaktioner (IAPN 1000, pkt. 24). Det-

te er ligeledes nogle af de revisionsmål, som respondenterne påpeger er særlig relevante i forhold 

til dataanalyse. 

 

Løsningen ved en IAPN kan derfor på kort sigt være en mulighed indtil det bliver afklaret, hvor-

ledes dataanalyse påvirker de internationale standarder om revision, og giver herved revisorerne 

den vejledning de efterspørger.  

 

En IAPN kan fungere som praktisk vejledning for revisor, og strider ikke imod de gældende prin-

cipper i standarderne. Ved at udvikle en IAPN kan IAASB slippe udenom en opdatering af stan-

darderne, hvilket kan give den snarlige løsning, som revisorerne efterspørger. Det må alt andet 

lige antages at en IAPN er hurtigere at udviklet end selve standarderne, da IAASB ikke skal for-

holde sig til principperne i heri.  

 

“DTTL believes that auditors are in need of some immediate direction. We believe the issuance 
of non-authoritative guidance with practical examples of using data analytics in an audit will pro-
vide auditors with strong reference materials that would both help to further advance the applica-
tion of data analytics and lay the foundation regarding its use.” (Deloitte Touche Tohmatsu Lim-
ited, 2017) 
 

Opsummering 

Som det ses i ovenstående afsnit, er der flere forskellige holdninger til, hvordan manglende vej-

ledning i dataanalyse bør gribes an. Interessenterne ser primært at der kommer en opdatering af 

de nuværende internationale standarder om revision, og gerne med udgivelse af vejledende mate-

riale på forhånd. Det må derfor antages, at en ny standard ikke umiddelbart er løsningen på de 

nuværende udfordringer med dataanalyse. I tilfælde hvor IAASB beslutter, at en ny standard vil 

være løsningen, vil den formentlig komme til at ligne ISA 240, hvor den vil tage stilling til data-

analyse i forskellige dele af revisionsprocessen.  
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Interessenterne er opmærksomme på at en opdatering vil tage tid, og har derfor efterspurgt prak-

tisk vejledning, nogle i form af en IAPN. Muligheden for at udgive none-authoritative materiale 

vil derfor kunne understøtte revisionsvirksomhederne i brugen af dataanalyse, indtil IAASB afkla-

ret omkring reguleringen fremover.  

 

Alle de nævnte standarder i afsnit 5.1 er ikke inkluderet i IAASB’s strategi program, hvorfor det 

må formodes at der ikke sker en opdatering af samtlige standarder inden 2019. IAASB har dog 

bekræftet at de vil foretage ændringer i den nuværende standard, ISA 315, som en del af deres 

strategi frem mod 2019 (IAASB, Project Update, 2017). 

 

5.4.3 Begrebsrammens fleksibilitet 
Tidligere er der blevet stillet spørgsmålstegn ved fleksibiliteten af begrebsrammen for erklærings-

opgaver med sikkerhed, og herunder er det kort analyseret i hvilken grad begrebsrammen bygger 

på principper. Her blev det klart at begrebsrammen i overvejende grad bygger på principper frem-

for detailstyrende elementer. 

 
“Udfordringen ligger i at lave et rammeværk der er så fleksibelt, som ikke går ned og siger at man 
skal behandle dataanalyse på en bestemt måde. Før det er færdigt er det noget andet end dataana-
lyse der er fokus på.” (Bilag 7, 2017:5) 
 

Det vurderes ikke relevant at se på begrebsrammen, i forhold til dataanalyse, da den bygger på 

nogle helt generelle principper. Dette må også antages at være gældende i fremtiden, hvorfor be-

grebsrammen anses som værende fleksibel, i forhold til nye metoder som dataanalyse.  

Dette leder over i den gren af begrebsrammen, som omhandler de internationale standarder om 

revision, som ikke er principbaseret i samme grad. Det betyder at standarderne ikke på samme 

måde, som begrebsrammen, er fleksibel overfor nye metoder som dataanalyse. 

 

“Prisen er selvfølgelig at der ikke er så mange der eksperimenterer med noget nyt, som relaterer 
sig til jeres emne. Hvorfor skulle nogen tage en chance, og prøve noget nyt og spændende, hvis 
det eneste man får ud af det, er tæsk fra de andre partnere, kvalitetstilsynet eller hvem det nu er.” 
(Bilag 9, 2017:6) 
 

Ovenstående stemmer overens med, at de mange interessenter har efterspurgt en opdatering af 

standarderne eller praktisk vejledning i anvendelsen af dataanalyse. Den tilbageholdenhed eller 

forsigtighed, der kan spores i branchen, kan til dels relateres tilbage til standardernes manglende 

basering på principper.  

Den forsigtighed der kan spores i branchen, i forhold til en opdatering af standarderne, kan 

sammenholdes med at flere interessenter peger på, at man ved en opdatering kan risikere at 
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komme til at forbyde andre elementer i fremtidens revision. Derfor påpeges det flere steder at 

teknologi og IT ikke bør skrives ind i standarderne, da dette vil bryde med de gældende princip-

per.  

 

“Thus, we encourage the IAASB, to ensure, while remaining technologically neutral, that the au-
diting standards can adapt to and be accommodative of the changes in technology, especially the 
changes in information technology (IT) which has experienced ongoing 
development since the initial drafting of the current standards.” (IFIAR, 2017) 
 

5.5 Delkonklusion 

Der ses ligheder mellem dataanalyse og de it-baserede revisionsteknikker, som er nævnt i flere af 

de internationale standarder om revision. I de fire standarder, ISA 240, ISA 300, ISA 315 og ISA 

330, ses der tydelige ligheder mellem de omtalte it-baserede revisionsteknikker og anvendelsen af 

dataanalyse. Dataanalyse er dog dækkende for mere end, hvad der beskrives i standarderne, hvor-

for standarderne må antages ikke at understøtte anvendelsen af dataanalyse i revisionen.  

 

I den videre analyse vurderes det at standarderne ikke understøtter dataanalyse, men de forbyder 

dog heller ikke anvendelsen. Dataanalyse stemmer til dels overens på mange punkter i standar-

derne herunder risikovurderingshandlinger, revisionsmål, revisionshandlinger, analytiske hand-

linger og stikprøver. Det ses at standarderne særligt har en mangel omkring revisionsbevis frem-

bragt ved dataanalyse, da det er ikke muligt for revisor at læse, hvor meget der skal til for at opnå 

et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Dataanalyse kan indgå i revisionen som risikovurderingshandling og test af kontroller eller sub-

stanshandlinger. Dette skaber en konflikt mellem dataanalyse og standarderne, da standarderne 

ikke tager stilling til metoder som kan anvendes til revisionshandlinger med flere formål. Stan-

darderne tillader ikke at dataanalyse, eller andre metoder, fungerer som både risikovurderings-

handlinger og substanshandlinger eller test af kontroller. 

 

Revisors kompetencer er udfordret i forbindelse med at dataanalyse har vundet indpas i revisions-

branchen. Den grundlæggende revisoruddannelse indeholder ikke kompetencegivende fag, som 

klæder revisor på til at tænke i analytiske og statistiske baner. Revisionshusene har derfor fokus på 

at uddanne og skabe et mindset hos revisorerne, for herved at udvide deres indsigt i dataanalyse.   

 

Det er praksis der påvirker IAASB i deres udviklingsproces omkring standarderne, hvorfor de i 

høj grad lægger op til at interessenter deltager heri.  
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IAASB har nedsat arbejdsgruppen, DAWG, hvilket indikerer at de tager forholdene omkring da-

taanalyse seriøst, og som i høj grad stemmer overens med respondenternes forventninger om, at 

dataanalyse kommer til at spille en større og større rolle fremover. Alt peger derfor på at påvirk-

ningen i dette projekt er identisk med tidligere udviklingsprojekter hos IAASB, hvor det har væ-

ret praksis som har påvirket standarderne. 

 

Der er ikke enighed omkring hvordan dataanalyse fremover bør reguleres. Langt størstedelen af 

interessenterne, samt nogle de interviewede respondenter, mener ikke at en ny standard er vejen 

frem, men efterspørger i stedet en opdatering af de allerede eksisterende standarder. Flere påpeger 

muligheden for at supplere med praktisk vejledning, som vil give IAASB tid til at gennemarbejde 

opdateringen, samtidig med at revisorerne har vejledning til anvendelsen. Flere steder omtales 

muligheden for at udforme vejledningen, i form af en international auditing practice note. 

 

Det må konkluderes at standarderne hverken forbyder eller tillader dataanalyse. Dataanalyse er 

blevet sidestillet med it-baserede revisionsteknikker, hvilket til dels er korrekt. Teknikkerne er 

dog kun i begrænset grad beskrevet i standarderne, og er ikke fuldkommen sammenlignelige, 

hvilket gør at det ikke kan antages at standarderne henviser til dataanalyse.  

På sigt er der et ønske om vejledning til dataanalyse, hvorfor det forventes at der vil komme en 

eller anden form for ændring i reguleringen. Om understøttelsen af dataanalyse bliver i form af de 

internationale standarder om revision, vejledning i form af en IAPN eller en helt tredje ting, det 

vil tiden vise.  
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6. Konklusion 

Det konkluderes, at anvendelsen af dataanalyse ikke skaber et behov for en opdatering af begrebs-

rammen for erklæringsopgaver med sikkerhed. Begrebsrammen anses som værende fleksibel i for-

hold til nye metoder, som eksempelvis dataanalyse. Til gengæld er der et behov for, at enten de 

internationale standarder om revision opdateres, eller der udgives anden praktisk vejledning, som 

kan understøtte revisorerne i praksis. En opdatering af de internationale standarder om revision 

vil tage flere år, hvorfor en udgivelse af praktisk vejledning, eventuelt i form af en IAPN, anses 

som værende nødvendig.  

 

De internationale standarder om revision indgår i begrebsrammen for erklæringsopgaver med 

sikkerhed, hvor de udgør en enkelt gren. Organisationen IAASB står for udgivelsen af begrebs-

rammen, og de sæt af standarder, som indgår heri. Indholdet i begrebsrammen er opbygget om-

kring nogle generelle principper, som er gældende for alle de indgående standarder, og som stiller 

nogle overordnede krav til revisor. Kravene i begrebsrammen beskriver, hvad revisor skal forholde 

sig til, men ikke hvordan revisor skal gøre det, hvorfor den anses som fleksibel, da den kun stiller 

overordnede krav, til hvordan revisor skal udføre revisionen.  

 

De internationale standarder om revision er udviklet for at sikre international stabilitet og ensar-

tethed i revisionen. Udviklingen af standarder er forbundet med en særlig udviklingsproces, hvor 

IAASB ønsker en høj grad af involvering fra deres interessenter. Denne udviklingsproces skal 

styrke gennemsigtigheden omkring udvikling og opdatering af standarder, men betyder også at 

processen kan blive langsommelig. Dette skyldes, at flere interessenter skal involveres, men om-

vendt sikrer dette også at processen bliver grundig, hvortil uønskede opdateringer og ændringer 

minimeres.  

 

IAASB repræsenterer interessenter over hele verden, og deres udvikling af standarder tilpasses der-

for forskellige holdninger og behov. IAASB lader sig i høj grad påvirke af deres interessenter, og 

lader dem have indflydelse på, hvordan standarderne bliver udviklet og udformet, eftersom disse 

er direkte påvirket af standarderne.  

Påvirkningen fra interessenterne medfører, at udviklingen af standarder ofte er baseret på, hvad 

der opfattes, som god praksis i branchen. IAASB baserer typisk deres arbejde på baggrund af æn-

dringer i praksis, hvilket bevirker, at praksis altid er forud for reguleringen. Det betyder, at 

IAASB skal være omstillingsvillige og konstant opmærksomme på, hvordan branchen udvikler 

sig.  
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Dataanalyse anvendes allerede bredt i revisionsbranchen, og særligt i de store globale revisionshu-

se, hvor der generelt er en fælles forståelse for, hvordan dataanalyse kan anvendes. Dataanalyse 

anvendes på nuværende tidspunkt i hele revisionsprocessen, herunder i planlægningen og i udfø-

relsen af revisionen, hvor dataanalyse understøtter revisor i forbindelse med risikovurdering, test 

af kontroller samt substanshandlinger.  

 

Anvendelsen af dataanalyse har medført en anderledes form for revision, end den klassiske til-

gang, og revisionshusene har en fælles forventning om, at metoden vil blive mere udbredt i frem-

tiden. Dataanalyse har flyttet revisors fokus, fra at basere sig på risikovurdering, til nu at være en 

analyse af hele populationer på et mere avanceret niveau, end man tidligere har set. 

 

Revisors kompetencer er udfordret i forbindelse med anvendelsen af dataanalyse. Revisoruddan-

nelsen inkluderer i dag ikke fag eller kurser, som giver indsigt i dataanalyse, hvilket betyder, at 

man fremover skal være opmærksom på netop revisors kompetencer.  

 

Det er ikke alle områder i standarderne, som understøtter anvendelsen af dataanalyse, hvorfor de 

samlet set ikke er understøttende for metoden. Dataanalyse kan til dels sidestilles med it-baserede 

revisionsteknikker, som nævnes direkte i standarderne. Dette betyder, at anvendelsen af dataana-

lyse i nogle tilfælde kan læses ind i standarderne, uden at det nævnes direkte. Udover it-baserede 

revisionsteknikker, er der ikke fundet andre områder hvor der henvises til dataanalyse i standar-

derne. Hvilket bekræfter behovet for en opdatering af de internationale standarder om revision, 

eller anden praktisk vejledning til anvendelsen af dataanalyse.  
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7. Perspektivering 

I forlængelse af analysen og konklusionen er det relevant at se på hvilke andre emner, som er inte-

ressante at belyse i forbindelse med de internationale standarder om revision og dataanalyse, som 

opgaven omhandler. Nedenfor opstilles et par områder, som er interessante i relation til emnet og 

samtidig vil kunne supplere opgavens problemfelt yderligere: 

 
• Fremtidige teknologiske værktøjer og metoder.  
• Opdatering af andre typer af standarder 

 

Fremtidens teknologiske værktøjer  og metoder 

I forbindelse med indsamlingen af empiri til opgaven, er det flere gange blevet påpeget at data-

analyse ikke er den eneste nyere form for teknologi, som påvirker revisors arbejder. Der kan 

blandt andre teknologier nævnes Continuous Auditing, automatisering i revisionsprocessen, og 

robotter. Disse teknologier giver revisor mulighed for at optimere sin revision og derved spare tid 

og ressourcer. Der kan som eksempel nævnes muligheden for, at robotter kan foretage forespørgs-

ler til virksomheder, banker eller leverandører, hvilket gør at revisor ikke skal foretage disse hand-

linger.  

 

Udover mulighederne ved anvendelse af robotter kan der også nævnes den nyere teknologi 

‘Blockchain’. Denne innovative teknologi er flere stedet beskrevet som den største nyskabelse si-

den internettet. Teknologien fungerer ved at alle transaktioner i et systemet er unikke, hvilket gør 

at de ikke kan duplikeres eller manipuleres. Hver transaktion i blockchain systemet er en “Block”, 

som kan følges gennem transaktionskæden. Eftersom alle transaktioner har sin egen unikke 

Block, vi man gennem dette system have overbevisning omkring validiteten af sit data. (Gustaff-

son. J, 2017) 

 

Blockchain teknologien giver revisor høj grad af sikkerhed på en række områder, som tidligere har 

været nødvendigt at undersøge grundigt, herunder eksempelvis validiteten af data. På samme må-

de som ved anvendelsen af dataanalyse, kan flere revisionshandlinger og revisionsmål fremover 

blive overflødige ved denne teknologi. Til dette tænkes især på eksempelvis forekomsten af trans-

aktioner, som muligvis ikke længere bliver relevante at undersøge, da det er sikkert at alle transak-

tioner er inkluderet i systemet. Som et andet eksempel kan der også nævnes revisionsmål for ba-

lanceposter, hvor rettigheder og forpligtelser kan blive tilknyttet de enkelte “Blocks”, hvortil sy-

stemet sikrer at der ikke kan være flere med samme rettighed eller forpligtelse. 
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Denne teknologi vil muligvis have endnu større indvirkning på de internationale standarder om 

revision end dataanalyse, da mange af de områder, som revisor undersøger, ikke længere vil være 

relevante at undersøge og flere at af foreskrevne revisionsmål vil derfor blive forældede.   

 

Som den sidste teknologi nævnes der “Continuous Auditing” som allerede har været i fokus i en 

lang årrække, og som falder i naturlig forlængelse af Blockchain. Teknologien er ikke en nyskabel-

se, men er nærmere et opgør med den måde hvorpå man reviderer i dag, som i høj grad er baseret 

på statusrevision, efter balancedagen. Continuous Auditing giver mulighed for, at revisor løbende 

kan følge op på unormalheder i forbindelse med revisionen, og derved mulighed for hurtigere at 

kunne reagere på eksempelvis besvigelser. (ISACA, 2002) 

 

Når der sættes fokus på teknologi, er der altså flere perspektiver som med fordel kan inddrages, i 

forhold til hvordan de internationale standarder om revision i dag fremstår. Det er ikke alle tek-

nologier der i dag har den samme opmærksomhed, som dataanalyse har, hos standardsætterne. 

Dette ændrer ikke på at flere af teknologierne fremover kan spille en afgørende rolle i fremtidens 

revision, hvorfor det ville være yderst relevant at stille disse i forhold til opgavens problemformu-

leringen. 

 

Ovenstående ses i relation til opgavens problemstilling og konklusion omkring dataanalyse og de 

internationale standarder om revision. Der har blandt opgaveskriverne været interne diskussioner, 

om hvorvidt dataanalyse kan blive forældet på baggrund af disse nye teknologier. Dette har med-

ført flere overvejelser i forhold til de internationale standarder om revision, og hvordan disse skal 

fremtidssikres, så de tilpasses alle de fremtidige teknologiske muligheder. 

 

Opdatering af  andre typer af  standarder 

Da opgaven har fokuseret på hvordan IAASB udvikler deres internationale standarder om revisi-

on, findes det interessant at sammenholde denne proces med hvordan andre typer af standarder 

udvikles.  

 

På samme måde som IAASB udgiver standarder om revision, udgives der også standarder for IT-

revisorer og interne revisorer. I forbindelse hermed kunne der fokuseres på ligheder og forskelle 

mellem måden hvorpå standarderne udvikles, hos de forskellige standardudstedere. Opgaven har 

vist at processen for udvikling af standarder hos IAASB, kan være meget langsommelig, hvorfor 

det vil være interessant at se på hvordan standardudstederne for IFRS håndterer processen om-

kring ændringer i regnskabsstandarderne. Spørgsmålet her er om de i lige så høj grad involverer 

deres interessenter på samme måde som IAASB, og hvordan det besluttes om der er behov for en 
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ændring. Ved at sammenholde processerne hos de forskellige standardudstedere, kan der opstilles 

en analyse der viser fordele og ulemper ved de forskellige fremgangsmåder, hvilket kan lede til en 

diskussion, om hvordan standarder udvikles generelt.  

 

Udover selve udviklingen af standarder er det også interessant at belyse, i hvor høj grad de forskel-

lige standardudstedere anvender praktisk- og supplerende vejledning. Gennem analysen ses det at 

IAASB kun i begrænset omfang udsteder praktisk vejledning, og derfor primært holder sig til de-

res overordnede principper. I relation til dette er det interessante element om det også er gælden-

de hos andre standardudstedere, samt hvilke muligheder og begrænser dette medfører i deres 

standardpraksis.   
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Bilag 1 – Interviewguide: Christian Lehmann Nielsen.  
	
Indledning   
Præsentation af interviewere Hvem er vi? Nanna Reeberg Bendixen og Nic-

las Olsen. Specialestuderende på 
Cand. Merc. Aud CBS. 
 

Formål og motiv Formålet med interviewet: Formålet med interviewet er at 
få indsigt i respondentens viden 
omkring anvendelsen af data-
analyse i revision. Herunder på-
virkningen fra og på de interna-
tionale standarder om revision. 
 

Rammerne for interviewet: Tidsramme:  
 
 
Optagelse: 
 
 
 
 
Anonymisering: 
 
 
 

Interviewet vil have en varighed 
af ca. 30 minutter. 
 
Interviewet til blive optaget ved 
hjælp af en telefon. Dette skal 
understøtte vores opgave og 
anvendes til empiri. 
 
Det er muligt at blive anonymi-
seret såfremt det ønskes. 
 

Præsentation af Informanten Hvem er du? Christian Lehmann Nielsen, Delo-
itte, Revisor.  

 Viden og færdigheder: Hvilke færdigheder har personen 
der gør at han/hun skal inddra-
ges som informant. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Anvendelsen af dataanalyse. Hvordan definerer du dataanaly-

se? 
 
Hvordan anvender i det? 
 
Hvor længe har i anvendt det? 
 
Hvorfor begyndte i at anvende 
dataanalyse? 
 
Hvem anvender det i jeres orga-
nisation? 
 
Hvor langt i implementeringen er 
I? 
 
Hvordan har i implementeret 
det? 
 
Har i udviklet revisionsinstrukser 
i DA? 
 
Hvordan ser i på revisors kompe-
tencer i forhold til anvendelsen 
af DA? 
 

 
 
 
Hvilke dele af revisionsproces-
sen? 
 
 
Omkostninger, smart osv.  
 
 
Kunder eller særlige medarbej-
dere? Alle? 
 
 
 
 
Metodikker? 
 
 
Hvad er de baseret på? – ISA? 
 
 
Giver manglende kompetencer 
hos revisor begrænsninger i for-
hold til brug af DA? 

Muligheder og begrænsnin-
ger. 

Hvilke muligheder giver DA i re-
visors arbejde? 
 

Hvori ser du styr-
ken/udfordringen i dataanalyse? 
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Ser du begrænsninger i anven-
delsen af dataanalyse? 
 
I Hvilke dele af revisionsproces-
sen anvender i det? 
 

 
 
Kan du forestille dig steder i re-
visionen hvor dataanalyse ikke 
kan anvendes? 

Revision i fremtiden? Hvilke forventninger har du til 
revision i fremtiden når vi ser på 
dataanalyse? 

Er I opdateret på hvor de andre 
revisionshuse står i forhold til 
DA? 

Afslutning 
 

 
Tak for hjælpen. Der bliver sendt 
et udkast af det materiale, som 
er anvendt i opgaven.  
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Bilag 2 – Interviewguide: FSR 
	
Indledning   
Præsentation af interview-
ere 

Hvem er vi? Nanna Reeberg Bendixen og 
Niclas Olsen. Specialestude-
rende på Cand. Merc. Aud 
CBS. 
 

Formål og motiv Formålet med interviewet: Formålet med interviewet er 
at få indsigt i respondentens 
viden omkring anvendelsen af 
dataanalyse i revision. Her-
under påvirkningen fra og på 
de internationale standarder 
om revision. 
 

Rammerne for interviewet: Tidsramme:  
 
 
Optagelse: 
 
 
 
 
Anonymisering: 

Interviewet vil have en varig-
hed af ca. 30 minutter. 
 
Interviewet til blive optaget 
ved hjælp af en telefon. Dette 
skal understøtte vores opgave 
og anvendes til empiri. 
 
Det er muligt at blive anony-
miseret såfremt det ønskes. 

Præsentation af Informan-
ten 

Hvem er du? Brian Wessel, Faglig Direktør 
FSR. Vibeke Sylvest, Chef-
konsulent FSR.  

 Viden og færdigheder: Hvilke færdigheder har per-
sonen der gør at han/hun skal 
inddrages som informant. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Dataanalyse Forholder i jer til brugen af 

dataanalyse som revisions-
metode? 
 
Har i dialog med revisionshu-
sene om dataanalyse? 
 
Har i nogle yderligere for-
ventninger til dataanalyse? 
 

I har fokus på digitalisering i 
forbindelse med rapportering 
– har revision samme fokus? 
 
Har i set anvendelsen hos 
Deloitte, etc.? 
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FSR’s Forhold til IFAC Hvad betyder FSR’s medlem-
skab af IFAC for den danske 
revisionsbranche? 
 
Hvordan påvirker i IFAC og 
IAASB? 
 
 
Er dit indtryk at revisionshu-
sene modvirker forandringer i 
reguleringen, eller tilskynder 
de det? 
 

 
 
 
 
I har bl.a. givet input til et 
discussionpaper hos IAASB, er 
det noget i ofte gør? 
 
Jens Røder beskriver i fremti-
dens rapportering, at standar-
derne har spillet fallit. Lovgi-
verne er for langsomme. Har i 
samme indtryk omkring revisi-
onsstandarderne? 

Internationale standarder 
om revision. 

 
Hvor lang tid tager det nor-
malt at oversætte standar-
der? 
 
Forsøger i at påvirke opdate-
ringerne af standarderne? 
 

 

Revision i fremtiden? Hvilke forventninger har i til 
revision i fremtiden? 
 

 

Afslutning. 
 

 
Tak for hjælpen. Der bliver 
sendt et udkast af det materi-
ale, som er anvendt i opga-
ven.  

 

	
  



136	 FREMTIDENS	REVISION	-	DATAANALYSE	OG	DE	INTERNATIONALE	STANDARDER	OM	REVISION	

	

Bilag 3 – Interviewguide: Lars Engelund. 
	
Indledning   
Præsentation af interview-
ere 

Hvem er vi? Nanna Reeberg Bendixen og 
Niclas Olsen. Specialestude-
rende på Cand. Merc. Aud 
CBS. 
 

Formål og motiv Formålet med interviewet: Formålet med interviewet er 
at få indsigt i respondentens 
viden omkring anvendelsen af 
dataanalyse i revision. Herun-
der påvirkningen fra og på de 
international standarder om 
revision. 
 

Rammerne for interviewet: Tidsramme:  
 
 
Optagelse: 
 
 
 
 
Anonymisering: 
 

Interviewet vil have en varig-
hed af ca. 30 minutter. 
 
Interviewet til blive optaget 
ved hjælp af en telefon. Dette 
skal understøtte vores opgave 
og anvendes til empiri. 
 
Det er muligt at blive anony-
miseret såfremt det ønskes. 
 

Præsentation af Informan-
ten 

Hvem er du? Lars Engelund, PwC, Revisor.  

 Viden og færdigheder: Hvilke færdigheder har perso-
nen der gør at han/hun skal 
inddrages som informant. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Anvendelsen af dataanaly-
se. 

Hvordan definerer du/i data-
analyse?  
 
Hvordan anvender i det? 
 
 
Hvem i jeres organisation 
anvender i det? 
 
Hvor længe har i anvendt 
det? 
 
Hvorfor anvender i dataana-
lyse? 
 
Hvor langt i implementerin-
gen er i? 
 
Hvordan har i implementeret 
det? 
 
Har i udviklet revisionsin-
strukser i DA? 
 
Hvordan ser i på revisors 
kompetencer i forhold til an-
vendelsen af DA? 
 

 
 
 
Hvilke dele af revisionspro-
cessen? 
 
 
 
 
Hvorfor rykker det lige nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er de baseret på? – 
ISA? 
 
Giver manglende kompeten-
cer hos revisor begrænsninger 
i forhold til brug af DA? 
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Muligheder og begræns-
ninger. 

Hvilke forventninger har i til 
dataanalyse, nu og fremover, 
i forbindelse med revision? 
 
Ser du begrænsninger i an-
vendelsen af dataanalyse? 
 
 
Hvordan forholder i jer til de 
nuværende ISA’er? 
 
Har PwC dialog med FSR om-
kring dataanalyse? 
 

Hvori ser du styr-
ken/udfordringen i dataanaly-
se? 
 
Kan du forestille dig steder i 
revisionen hvor dataanalyse 
ikke kan anvendes? 
 
Ser du et behov for opdate-
ring af standarderne? 

Revision i fremtiden? Hvilke forventninger har du til 
revision i fremtiden når vi ser 
på dataanalyse? 

Er I opdateret på hvor de an-
dre revisionshuse står i for-
hold til DA? 
 

Afslutning 
 

 
Tak for hjælpen. Der bliver 
sendt et udkast af det mate-
riale, som er anvendt i opga-
ven. 
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Bilag 4 – Interviewguide: Kim Klarskov 
	
Indledning   
Præsentation af interview-
ere 

Hvem er vi? Nanna Reeberg Bendixen og 
Niclas Olsen. Specialestude-
rende på Cand. Merc. Aud 
CBS. 
 

Formål og motiv Formålet med interviewet: Formålet med interviewet er 
at få indsigt i respondentens 
viden omkring anvendelsen af 
dataanalyse i revision. Her-
under påvirkningen fra og på 
de international standarder 
om revision. 
 

Rammerne for interviewet: Tidsramme:  
 
 
Optagelse: 
 
 
 
 
Anonymisering: 

Interviewet vil have en varig-
hed af ca. 30 minutter. 
 
Interviewet til blive optaget 
ved hjælp af en telefon. Dette 
skal understøtte vores opgave 
og anvendes til empiri. 
 
Det er muligt at blive anony-
miseret såfremt det ønskes. 

Præsentation af Informan-
ten 

Hvem er du? Navn, erhverv og lign.  

 Viden og færdigheder: Kim Klarskov er tidligere revi-
sor og nu professor i revision 
på CBS. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Begrebsrammen for erklæ-
ringsopgave med sikkerhed 

Er den nuværende begrebs-
ramme fremadskuende? 
 
 
Kan den rumme nye meto-
der? 
 
 
Ser du begrebsrammen som 
principbaseret eller detailsty-
rende? 
 
 
Er det vanskeligt at ændre 
begrebsrammen? 

Hvordan ser du den nuvæ-
rende begrebsramme? – er 
den udviklet for lidt med hen-
blik på Fremtiden? 
 
Hvor fleksibel er begrebs-
rammen? 
 
Har revisor mulighed for at 
bevæge sig frit indenfor 
rammen? 
 
 
Hvad kræver en ændring? 
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De internationale standar-
der om revision. 

Hvordan definere du en inter-
national standard om revisi-
on? 
 
Er de nuværende standarder 
fremadskuende? 
 
Kan standarderne rumme nye 
metoder? 
 
Ser du standarderne som 
principbaseret eller detailsty-
rende? 
 
Hvori ser du styrken i et fæl-
les sæt standarder? 
 
Er der nogle områder data-
analyse ikke kan indgå i revi-
sionsprocessen, og hvor vil du 
mene det giver mening? 
 
Kan du pege på nogle stan-
darder som du mener bør æn-
dres for at inkludere dataana-
lyse? 
 
 
Skal der laves en ny standard 
om dataanalyse? 

 
 
 
 
 
 
 
Hvor fleksible er standarder-
ne? 
 
 
Detailstyre standarderne for 
meget? 
 
 
 
 
 
Forbyder/tilskynder standar-
derne dataanalyse? 
 
 
 
ISA 520 Analytiske procedurer 
ISA 315 Identifikation og vur-
dering af risici 
ISA 500 Audit evidence 
ISA 530 Audit sampling 
 
ISA 800 – særlige overvejel-
ser. Kan evt. inkludere data-
analyse som en 815 etc. 

Revision i fremtiden? Hvilke forventninger har du til 
revision i fremtiden? 
 
 
 
 
 
 
Hvordan ser du fremtiden for 
standarderne? 
 
 
Tror du der kommer en om-
skrivning af standarderne? 
 

Tror du dataanalyse kommer 
til at fylde meget eller er det 
andre ting? 
 
Tror du dataanalyse bliver et 
værktøj eller noget mere 
overordnet? 
 
Kommer vi til at se en om-
skrivning af standarderne i 
den nære fremtid? 
 
Hvis ja, i hvilket omfang vil 
omskrivningen være? 

Afslutning. 
 

 
Tak for hjælpen. Der bliver 
sendt et udkast af det materi-
ale, som er anvendt i opga-
ven. 
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Bilag 5 – Interviewguide: Christina Maria Davidsen 
	
Indledning   
Præsentation af interview-
ere 

Hvem er vi? Nanna Reeberg Bendixen og 
Niclas Olsen. Specialestude-
rende på Cand. Merc. Aud 
CBS. 
 

Formål og motiv Formålet med interviewet: Formålet med interviewet er 
at få indsigt i informantens 
viden omkring anvendelsen af 
data analytics i revision. Her-
under påvirkningen fra og på 
de international revisions-
standarder. 
 

Rammerne for interviewet: Tidsramme:  
 
 
Optagelse: 
 
 
 
 
Anonymisering: 
 
 
 

Interviewet vil have en varig-
hed af ca. 30 minutter. 
 
Interviewet til blive optaget 
ved hjælp af en telefon. Dette 
skal understøtte vores opgave 
og anvendes til empiri. 
 
Det er muligt at blive anony-
miseret såfremt det ønskes. 

Præsentation af Informan-
ten 

Hvem er du? Christina Davidsen, EY, Revi-
sor.  
 

 Viden og færdigheder: Christina Davidsen er revisor i 
faglig afdeling med fokus på 
Dataanalyse. Hun er ansat for 
at få implementeret DA hos 
EY. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Anvendelsen af dataanaly-
se. 

Hvordan definerer du/i data-
analyse?  
 
Hvordan anvender i det? 
 
 
Hvem i jeres organisation 
anvender i det? 
 
Hvor længe har i anvendt 
det? 
 
Hvorfor anvender i dataana-
lyse? 
 
Hvor langt i implementerin-
gen er i? 
 
Hvordan har i implementeret 
det? 
 
Har i udviklet revisionsin-
strukser i DA? 
 
Hvordan ser i på revisors 

 
 
 
Hvilke dele af revisionspro-
cessen? 
 
Har særlig folk til at bruge 
det? – har de haft kurser 
heri? 
 
Hvorfor rykker det lige nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er de baseret på? – 
ISA? 
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kompetencer i forhold til an-
vendelsen af DA? 
 

Giver manglende kompeten-
cer hos revisor begrænsninger 
i forhold til brug af DA? 

Muligheder og begræns-
ninger indenfor dataanaly-
se. 

Hvilke forventninger har i til 
dataanalyse, nu og fremover, 
i forbindelse med revision? 
 
Ser du begrænsninger i an-
vendelsen af dataanalyse? 
 
Har EY dialog med FSR om-
kring dataanalyse? 
 

Hvori ser du styr-
ken/udfordringen i dataanaly-
se? 
 
Kan du forestille dig steder i 
revisionen hvor dataanalyse 
ikke kan anvendes? 
 
 
 
 

Revision i fremtiden? Hvilke forventninger har du til 
revision i fremtiden når vi ser 
på dataanalyse? 
 
Har i set IAASB artikel om-
kring dataanalyse?  
 
 

Er I opdateret på hvor de an-
dre revisionshuse står i for-
hold til DA? 
 
Har i givet input hertil? Og 
følger i det? 
 

Internationale standarder 
om revision. 
 

Hvordan forholder i jer til de 
nuværende ISA’er? 
 
Kan dataanalyse rummes 
indenfor de nuværende stan-
darder? 

Ser du et behov for opdate-
ring af standarderne? 
 
Hvad ser du som mest reali-
stisk? – at standarderne op-
dateres eller der laves en ny 
standard? 
 

Afslutning.  
Tak for hjælpen. Der bliver 
sendt et udkast af det mate-
riale, som er anvendt i opga-
ven. 
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Bilag 6 - Interview Respondent B 
	
Vi er  to specialestuderende fra CBS, som læser CMA.  
Formålet  er  at  få  indsigt  i  Revis ionshus B Danmarks anvendelse af  dataanalyse 
og forventninger t i l  fremtiden.  
 
Vil  du ikke starte  med at  fortælle  hvem du er og hvorfor du s idder med Data-
analyse?   
 
Man kan sige i forhold til både dataanalyse og innovation er der meget fokus, i alle revisionshuse-
ne i øjeblikket, på at se på hvordan nye teknologier og muligheder kan påvirke revisionsprocessen 
og der bliver talt i rigtig mange fora omkring datadataanalyse som noget af det ene. Det kunne 
også være robbotics eller artificial intelligence, ting der både kan gå ind og effektivisere og men 
også at hæve kvaliteten af revisionsprocessen. Og der har I jo valgt et meget spændende emne for i 
hvert fald globalt i Revisionshus B, noget af det der fylder mest på innovation agendagen er lige 
præcis datadataanalyse. Og prøve at gøre de værktøjer og de muligheder der ligger i data bear-
bejdningen, data manipulation og data visualisering gøre det mere spiseligt for revisorerne, fordi 
det kan højne kvalitet og ikke mindst effektivitet af revisionen i høj grad. Det er i hvert fald vores 
vision omkring det og også der hvor vi ser fremtiden bevæge sig hen også og noget af det kunder-
ne i høj grad efterspørgere.  
Det er jo et super spændende område, for det er jo lidt at prikke til revisorer som er meget tradi-
tionsbunde mennesker som har gjort det samme i mange år og standarderne har også været meget 
det samme i mange år, med at have noget kontrolbaseret revision og noget substandsbaseret revi-
sion til at afdække nogle risici, og nu får vi lige pludselig nogle værktøjer ind hvor man kan analy-
sere nogle kæmpe store datamængder, og måske skræddersy revisionen i langt højere grand end vi 
har kunnet tidligere.  
 
Og det er noget af det som der bliver forsket rigtig meget i, både i alle de store revisionshuse, men 
også måske af andre spillere og jeg tror også måske vi skal kigge os efter andre konkurrenter, end 
måske bare lige revisionshuse, som kan noget med det her med store dataleverandører, det kunne 
være Google eller IBM eller andre som også rigtig gerne vil arbejde med dataanalyse. Og det kan 
man jo så tænke i en kontekst af revision. Vi ser jo også her bare indledningsvist i introduktionen 
i høj grad at revisionshusene forsøger at teame op med nogle af de her store spillere som kan no-
get. Jeg tror PwC prøver at lave noget sammen med Google og KPMG vil lave noget med IBM 
Watson, og det er lige præcis fordi man ser en lang række perspektiver i at drage nogle af de tek-
nologier i anvendelse i revisionsprocessen for at optimere den i høj grad. Og så kan man jo så sige 
hvis jeg skal fortælle jer hvem der passer ind nu, hvordan vi gør i Revisionshus B, i forhold til 
arbejdet med dataanalyse har vi jo haft et program i gennem et stykke tid, som hedder distinctive 
audit program, hvor vi fra vores globale organisation får en masse hjælp og vejledning omkring 
hvordan man bruger dataanalyse i revision. Og vi får også og vi har en vision om at få en fælles 
rolledannende dataanalyse platform i Revisionshus B, som pt. Går under navnet Analyseværktøj 
B, som er et sted hvor man kan loade transaktionsdata op fra kunden, og så kan man begynde at 
lave forskellige visualiseringer til brug for hans revision. Det er sådan mere det standardkoncept 
som man gerne vil have at alle skal have adgang til. Og derudover så ser vi også at medlemsfirma-
erne, i hvert fald lokalt, i højere og højere grad begynder at etablere nogle dataanalyse centre, som 
kan lave mere castrum dataanalyse til kunder, i forbindelse med revision eller rådgivning. Både på 
consulting og på audit til at begynde og arbejde med de her data, så vi har også prøvet i vores fora 
og lave nogen coustum dataanalyse som Danmark har udviklet fx til brug for revision af omsæt-
ning eller til brug for revision i banker, nedskrivning på lånebøger og andet, hvor vi prøver at 
parre store datakilder og lave en visualisering  omkring det brug for at optimere revisionsproces-
sen.  
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Så der er sådan forskellige initiativer i gang rundt omkring dataanalyse, og også spændende at set 
det som i jo er inde på, jamen, erkendelsen af at vi nok har brug for noget mere guidance på dette 
område til hvordan håndterer man og bruger man dataanalyse og i hvilke faser af revisionen? Som 
I jo også ved med den publikation der er fra IAASB, jamen både og så sige der er en lang række 
spørgsmål som man har stillet til IAASB, hvordan skal man håndtere disse ting, hvor føler man at 
det er uafklaret. Men det er jo sådan noget som det der gør at også vi savner, jeg gør i hvert fald 
selv, noget mere hjælp og vejledning til hvordan man skal håndtere disse værktøjer i sådan den 
klassiske revisionsproces. Og hvad er det egentligt det vi laver? Er det substandstest, eller er det 
risikovurdering eller kontroltest, hvad er det for nogle af de her det afdækker 
 
Hvordan er det -  bruger I  det i  revis ionen nu al lerede?  
 
Ja, det er jo må jeg sige i start vi har forsøgt at skalere 
 
Det vi får fra vores globale organisation, som jeg omtalte som Analyseværktøj B, er hvor man loa-
der alle datasæt ind eller alle transaktions data ind fra kunden, og på baggrund af dette kan man 
lave forskellige test. Så tanken at det bliver et standardiseret dataanalyse produkt hvor man så kan 
køre forskellige dataanalyse test, fx på omkostninger eller på anlægsaktiver, eller på det at lave 
churn enturytest, i forbindelse med test af posteringer, hvor man så kan sætte sine egne filte op og 
så derigennem få nogle dataudtræk og filtreringer ud.  
Man kan også bruge det i planlægningsfasen, med at se på hvordan omsætningen udvikler sig 
sammenhold med vareforbrug og så få det vist det hen over tid eller i udviklinger og sammenkøre 
forskellige datasæt med hinanden, så der er noget som er standardiseret, med meget drag and 
drop, man nemt kan sige at nu vil jeg gerne parre forskellige datakilder for at bruge det i min risi-
kovurdering til at se om der er nogle spiks i udviklingen, for så at kunne sige her er risikobilledet, 
vi har øget fokus på i november måned, fordi der flyver omsætningen op i forhold til hvad den 
plejer, eller hvad det kan være, eller det kan være at der er mærkelige Spikes i slutningen af året 
fordi de har faktureret alt mulig ekstra lige til sidst og så har vi fokus på nogle udvalgte posterin-
ger i den sammenhæng.  
Så nogle værktøjer som dem er noget af dem som bevæger sig fremad nu, og der bliver flere og 
flere lamper tændt i de værktøjer - så kommer der et modul til omsætningsanalyse eller et modul 
til kreditoranalyse, og hvor man kan bruge dataanalyse der. Så det er noget af det man arbejder på 
fra global hånd, med jeg tror noget af det vi har haft rigtig stor succes med er at udvikle vores 
egne værktøjer til mere standardiseret, men også regnskabsspecifikke dataanalyse, så noget af det 
vi har arbejdet med er at have et værktøj som egentligt forsøger at tage alle virksomheders omsæt-
nings og vareforbrugs transaktioner og loade dem ind og samtidig have en datakilde for alle bank-
transaktioner og en datakilde omkring debitorer og så matche de her indbetalingsdata i banken 
med omsætnings transaktioner, for der igennem hurtigt at kunne analysere hvor stor en del af 
omsætningen af i fuld afregning af i løbet af året og så kan man fokusere på dem som ser mærke-
lige ud, eller dem som har ekstraordinære høj dækningsbidrag eller lave dækningsbidrag til også 
ligesom at profile populationen, og så risikorette sin stikprøve. Fordi i dag er det jo hele styrken 
ved dataanalyse, det er hvor vi måske tidligere reviderede meget i blinde, hvor vi have taget nogle 
stikprøver i en stor population og kigget en lang række Excel ark derudaf for fuld hammer, her er 
det fede ved dataanalyse er jo at man begynder nu kan tage en population og få visualiseret, og 
det er hele styrken ved dataanalyse i min verden og det der gør en kæmpe forskel, det er at vi lige 
pludselig kan se data visuelt. Og det vil sige at vi kan begynde at sige hov, jamen hvilke transakti-
oner på det her varelager skiller sig ud fra mængden? Er der nogle særlige varegrupper som ikke 
sælger i forhold til andre, hvor man ikke kan finde et efterfølgende salg, eller  hvor der ikke er 
indbetalt på omsætningen, eller andre eksempler. Eller er der nogle store posteringer på banken 
som skiller sig ud i forhold til det vi normalvis ser. Og så kan man jo begynde at graduere sin risi-
kovurdering og så sige okay på den store, man kan sige ’hovendvej’ main population, som er in-
denfor vores forventninger, jamen der kan man jo så begynde at sige der er enten ikke risiko for 
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fejl, eller der kan være et lavere risikobillede, hvorimod vi på de transaktioner der skiller sig ud, 
der kan vi begynde at graduere og så sige, jamen så der er det faktisk hvor vi tidligere måske hav-
de nogle stikprøve tabeller, så kiggede vi på en omsætningstransaktionskæde på 1000 posteringer 
på et eller andet stort millionbeløb og så tog vi x antal, 100 eller 75 eller 50 stikprøver ned igen-
nem sådan en transaktion i blinde og chancen for at vi fandt nogle var stort set lig nul, for du 
skulle ramme en eller anden fejl. Nu kan du visualisere det og sige hov, hvordan kan det være at 
der er 6 transaktioner hvor der ikke er tilhørende vareforbrug og der 8 transaktioner som har et 
ekstraordinært højt dækningsbidrag og der er 9 transaktioner, hvor vi kan se at der ikke er kom-
met indbetalinger i en lang periode eller hvad det kan være. Og derigennem kan man jo så sige at 
det er dé 30 posteringer som vi fokuserer på og så alle dem som ser normale ud, dem har vi en 
helt anden risikoprofil på og så kan vi både hæve kvaliteten fordi vi retter vores revision mod risi-
ciene men vi kan øge effektiviteten. For vores vision er at de her værktøjer kan være med til at 
nedbringe omfanget af arbejde, og de stikprøver vi tager, fordi vi kan gøre det mere intelligent og 
oplyst. Og vi kan også meget bedre argumentere og opbygge en rød tråd i vores argumentation, 
for det er også det vi får hug for fra tilsynene omkring, typisk generelt set i branchen, at folk er 
ikke gode nok til at skabe den røde tråd mellem deres kendskab til virksomheden, de risici de fin-
der og hvordan de kan afdække dem.  
Og her der har du nogle værktøjer hvor vi kan begynde ved at få de her data visualiseret, kan jo 
begynde at skabe den røde tråd meget bedre og sige her vi har fokus på de her transaktioner fordi 
de adskiller sig og ser mærkelige ud, det der ser normalt ud har vi en anden risikoprofil på og der-
for fokusere vi også indsatsen der hvor vi mener risikoen er høj, og det er de her 45 transaktioner 
vi så skal kigge på.  
Så det er det vi syntes er det spændende ved det, men det der jo også hvad kræver det så af reviso-
rerne? For det kræver jo også et andet mindset, nogle andre skills og nogle andre kompetencer 
end dem man har været vant til. For i gamle dage var en revisor måske en som var god til nogle 
tal og som måske fandt fred i at sidde og tage en masse stikprøver og syntes det var fedt hvis tin-
gene stemte og det så fint ud. Men nu er det måske også nogle profiler vi søger der er gode til 
data, som er gode til analyser, gode til at se sammenhænge i populationer og se noget der er mær-
keligt og sådan være meget analytisk omkring det mindset de har. Og det er jo noget nyt som vi 
skal også overveje, hvem er det der er revisorer i fremtiden, når sådan nogle værktøjer begynder at 
vinde frem.  
 
Gør I  noget nu for at  l igesom at udvikle folks kompetencer indenfor dette?   
 
Vi har i hvert fald været ude og italesætte dataanalyse i flere fora på interne møder og der er af-
holdt kurser for de kunder der går på, blandt andet på vores globale platform, er der et helt kur-
sus som man skal følge, man går på 3 moduler. Hvor vi stille og roligt begynder at opklassificere 
revisorerne i hvordan de her værktøjer skal bruges. Og så kommer der mere og mere guidance i 
både internt, og forhåbentlig også ISA’erne til hvordan det her skal løftes fremadrettet. Fordi det 
er jo det der bliver det spændende, men også faren ved det, for hvis det er lidt uafklaret, så er vi 
en meget regeltung branche, med tilsyn og alt mulig andet, så tør folk måske ikke bruge alle de 
her værktøjer, for hvad nu hvis jeg finder 200 outliere i sin population, skal jeg så kigge på alle 
200, eller kan jeg stikprøve mig igennem dem? Og er det godt nok? Der står jo ikke noget om det 
her i standarden, så gør jeg jo bare som jeg plejer og så laver substansbaseret revision og tager nog-
le bilag, og så er det spørgsmålet jo om vi flytter os. Men jeg tror vores helt klare take på det, og 
det syntes jeg også er vigtigt at få frem det er, er jo at det både er noget der kan hæve kvaliteten, 
for vi bliver langt bedre til at risikorette og styre vores revision hen mod noget der ser mærkeligt 
ud og hvor vi mener risiciene er, men at det også kan hæve effektiviteten. Og så er der det 3. 
Element af dataanalyse som er indtægtsbenet af det, som ikke er så meget compliance, men at 
man kan skabe en masse indsigt til kunderne som de ikke har i dag. Så når vi har de her forskelli-
ge typer af værktøjer, jamen så kan vi også komme ud til kunderne. I kan jo forestille jer, hvis vi 
har allerede deres transaktionsdata loadet ind i et system, vi kan jo give dem en masse indsigt i 
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jamen hvor hurtige er de til at lukke bøgerne?, hvor mange manuelle posteringer bliver der lavet?, 
er der nogle posteringer der bliver genereret af en computer? Nå, hvorfor gør de det? Eller hvad 
tjener de af penge på deres omsætning eller jeres varegrupper. Hvilke af deres varegrupper bevæ-
ger sig langsomt? Nogle af de helt store kunder gør det jo selv, men hvis man også begynder at gå 
ned i segmenterne, så er der jo også noget af det her som de ikke ved i dag ude i ledelserne eller 
ikke har helt styr på. Og hvis vi kommer og kan præsentere dem for sådan nogle resultater, så 
virker vi også langt mere værdiskabende i vores dialog både med kunden, men også det vi kan 
bringe til virksomheden fordi vi jo har adgang til deres ting. 
 
Er der nogle kunder I  har fokus på nu? Altså vi  har kigget l idt  på noget af  det  
IAASB har udsendt,  de ta ler  meget om kompleksitet  i  kunden at  her,  l igesom du 
siger vi l  kunne skabe indsigt .  
Er der nogle sætl ige kundegrupper som I anvender det på nu? 
 
De globale værksøger vi har henvender sig primært, i øjeblikket, til større kunder. Det tager noget 
tid at sætte de her systemer op, og der er en masse data der skal hentes og systemet i sig selv er 
også relativ komplekst og vil kunne mange ting going forward, så det tror jeg i hvert fald vi tanke 
til at de større kunder i vores segment i øjeblikket. Og så har vi nogle værktøjer som vi selv har 
prøvet at udviklet som kan bruges på den mindre gruppe af kunder, som hvor vi havde testet det, 
på et spektre til 70 million i omsætning op til 1 milliard, og der kan man også bruge det indenfor 
det spektra. Jeg tror, også fordi det her bliver mere og mere self-service, også værktøjerne bliver 
bedre og bedre, og det bliver nemmere og nemmere at lave den her former for visualisering også 
or udviklerne, så tror jeg at det vil dække et rigtig stort spænd. Men det er nok rigtigt at dataana-
lyse for alvor lige i øjeblikket er nok noget vi tænker lige på de største kunder, det tror jeg også er 
det vi ser i udlandet. Også fordi noget af den tid der investeres i det, med databehandling og data 
extraction tager noget tid, så der skal også være noget honorar som skal kunne bære det. Men jeg 
tror, hvis man ser man frem i tiden, så er det her også noget som kan bruges også langt ned i 
segmentet. Også fordi at revisionskravene stiger og stiger og hvis vi mener at vi kan hæve effekti-
viteten ved at gøre tingene smartere, så er det også nogle værktøjer som vi skal turde bruge på de 
mindre kunder og det bliver jo nemmere og nemmere og hente de her data fra kunderne, jo bedre 
vi bliver til at lære økonomisystemerne at kende. Og så sige okay hvis vi skal have hentet data ud 
fra Sap eller C5 eller Navision eller hvad det ellers kan være, eller et mindre bogføringssystem, når 
vi har prøvet det 1-2 gange, jamen så er det også meget nemmere 3 og 4 gang og sådan bliver vi 
bedre og bedre til det.  
 
Nu siger du at  det primært er  de store kunder,  og vi  snakkede l idt  om hvem i  
jeres  organisat ion der bruger det,  er  det a l le  led i  revisonsteamet der anvender 
de her,  e l ler  skal  man være special ist ,  nu s iger du at  man skal  gennemgå nogle 
moduler?  
 
Jeg vil sige vi har nok forsøgt at gøre det sådan, og det er jo noget at det nye ved dataanalyse, at 
der hvor vi også kan fornemme ved os selv er at vi i fremtiden i revisionshusene skal manne på 
datakompetancer. Revisorer det er vi gode til, men styrken i det her er når man parer en revisor 
med nogle som er gode til data. Vi får i høj grad også hjælp fra vores risk advisery team og så vo-
res IT revisorer, som har nogle kompetencer indenfor det her, de hjælper os med at supportere 
hele bearbejdningsbenet. Hvis du kommer, så kan du sige jeg har læst om det her dataanalyse 
produkt, det kunne jeg godt tænke mig, så tager de dig egentligt i hånden og sørger for at du får 
data sammen med kunden, få lagt data klar i modellen, og det næste revisorerne så skal se det er 
den model de skal kigge i og revidere i. Og det tror jeg er vigtigt at den frist for jeg tror at der er 
rigtig mange revisorer med de kompetencer vi har i dag, vil stå af på et for tidligt tidspunkt hvis 
de ikke får den hjælp. Fordi de ikke har været vant til det her.  
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Det er  også det vi  ta lte  om, jamen nu er  vi  a l l igevel  stadig på studiet  og vi  har 
nærmet ikke hørt  dette  omtalt  en eneste gang, så  det er  så  nyt så  der må være de 
helt  nyuddannet dem kan man måske fange re lat ivt  t idl igt ,  men der må også væ-
re det l idt  ældre segment som måske gerne vi l  gøre t ingene som de alt id har 
gjort .   
 
Jo, jo, jeg tror det her det hitter hos de unge mennesker til at starte med, men beslutningen til at 
bruge det skal typisk tages i det mere senior lag. Og det er jo en change-mæssig udfordring og en 
forandringsledelses udfordring, fordi det er langt fra alle der er gearet til den transformation som 
er vores, i hvert fald i det ben vi sidder i, i forandringsudvikling, tror på, hvis ikke vi hopper på 
den vogn, så kommer det til at gå sindssyg hurtigt, og så er der nogle andre som gøre det før os. 
Der bliver investeret ekstremt store summer i det her i revisionshusene i øjeblikket, fordi alle er 
enige om at det er vejen frem. Det er jo også tydeligt i IAASB’s oplæg, at det her det er - kunder-
ne forventer det - jeg har også selv set eksempler på tilbud, hvor vi er blevet bedt om at skrive, 
jamen hvordan vil vi forholde os til brugen af data og dataanalyseværktøjer i revisionen. Og hvis 
man så sidder og overhoved ikke aner hvad det er så kan man altså godt blive sat bagud – for det 
forventer de bare, for at vi kan lave en effektiv revision og vi også give dem en indsigt. Jeg tror at 
det vil blive mere og mere udbredt også efterhånden som de her værktøjer, og i vil også kunne se 
det i nogle de bogføringsprogrammer som nogle af de helt små virksomheder begynder, at bruge. 
De begynder mere og mere at tage højde for digitaliseringen og automatisk og kunstig intelligens 
og bilagsscanning og automatiske scanning af bilag og alt mulig andet som selv læser hvad det er 
for en type bilag det er og selv posterer det i bogholderiet, altså de der ting kommer bare lyn hur-
tigt.  
 
Så det er  l ige så meget et  krav om at være med på bølgen som at skabe kval itet  
og effektiviser ing? 
 
Ja, for jeg tror også på at vi kan komme med en bedre revision. Altså vi kan jo alle sammen være 
enige om at hvis alternativet er at hvis vi sætter os ned på nogle omkostningskategorier på tusind-
vis af transaktioner, og tager 50 stikprøver i blinde, og chancen for at vi finder noget er jo stort set 
lig 0, hvis vi leger at der er 15.000 posteringer og vi tager 50 ud af dem. Men omvendt hvis vi 
tager dataanalyse værktøjer, så finder du lige pludselig de 35 posteringer der ser underlige ud, eller 
som virker forkerte, eller hvad det kan være og så fokuserer du din indsats der, for der mener du 
at risikoen for fejl opstår. Det giver jo bare en langt bedre revision på mange områder, så det er i 
hvert fald vores tese omkring det uden tvivl.  
 
Hvor længe har I  haft  fokus på datadataanalyse her i  huset?  
 
Det er vel startet for snart halvandet år siden tror jeg. Globalt set har der jo været kigget på det 
her i en årerække, men det er først nu her indenfor de sidste 1-2 år at det for alvor begynder også 
at blive pushet ud i medlemsfirmaerne. Både via de her værktøjer, men også vi i vores interne pro-
jekt ligesom prøver at rape op på det her. Men også at vi begynder at få nogle use cases ude på 
kunderne der bruger de værktøjerne og kan give erfaringerne videre og sådan nogle ting. Vi har 
også, det har jeg ikke nævnt her, eksempler på nogle, hvad hedder det, noget meget simple analy-
tics, som har vundet rigtig meget frem, hvor vi har integreret noget som hedder Excel analytics, 
som egentligt er en række smarte Excel funktioner til databearbejdning, til stikprøveudvælgelser, 
til at finde outlieres, og til at combinde sheets og finde forskellige filtre på i dem som kan udsøge 
outlieres og andet som hedder Excel analytics. Som egentligt er en pain, med en masse makroer i 
Excel, sådan nogle værktøjer har vi også. Og det er jo meget selfservice for revisorerne, det kan 
effektivisere deres hverdag, og det er der vi har forsøgt at starte og alle af de unge mennesker er 
blevet oplært i at kunne bruge Excel analytics og det tror vi ligesom er vigtigt at man starter med 
at have en baseline, for at sige hov der er faktisk nogle sindssyg smarte værktøjer, selv i Excel, der 
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kan bruges til databearbejdning og risikoudsøgning og stikprøveudvælgelse. Og når man sådan 
stille og roligt begynder at skabe det mindset, jamen så får man måske også mere og mere mod på 
noget mere avanceret som kan være vores globale program, eller som kan være at kunden eller 
kundeteamet selv ringer ind til os i vores center og siger ’vi vil faktisk gerne ligge os og lave noget 
dataanalyse på varelager og tag alle deres populationer på varelageret og varegrupper som ligger på 
lager og matche dem med efterfølgende salg, for at finde de varegrupper som ikke flytter sig’. Og 
så kunne man lave noget costumer alalytics, hvor man så hvert år kunne loade de her datasæt ind 
til kunden, og så lave nogle investeringer indenfor det på det konkrete kundeteam og så kan vi jo 
genbruge det i andre sammenhænge også. 
Så det er jo den måde at de der ting opstår, men jeg tror det er vigtigt at vi får skolet organisatio-
nen til at kunne bruge nogle af de her værktøjer og elementer fremadrettet.  
 
På baggrund af  det har I  så  udviklet  nogle instrukser?   
 
Vi læner os meget op af at prøve at få vores globale organisation til at sætte retningslinjerne og vi 
har blandt andet fået publikationer fra dem af, med hvordan de mener at vi skal håndtere de her 
ting. Jeg tror det er vigtigt at vi ikke selv begynder at opfinde et eller andet, vi vil egentligt gerne 
have at det er allignet i vores globale firma til hvordan tilgår vi de her ting og på hvilken måde. Så 
både læner vi os meget op af det guidance der ligger globalt og så selvfølgelig forhåbentlig kom-
mer ISA’erne fremadrettet.  
 
Hvor ser  du de stærkeste/bedste muligheder i  dataanalyse i  fremtiden, som I ik-
ke har hands on nu? 
 
Jeg vil tage to ben af det: 
Hvis man starter med som det første, og siger hvorhenne i revisionsprocessen det vil kunne bru-
ges, der tror jeg at det vil have meget bred anvendelse. I øjeblikket bruger vi det meget i risiko-
vurderingssammenhænge fordi når vi begynder at få de her populationer op, jamen så kan man 
bruge visualiseringen til og risikorette og risikovurdere på populationer og så sige er der noget i 
den her omsætningsudvikling henover de sidste 3 år eller udviklingen i kreditorer eller kreditor-
basen som sandsynliggør at der er øget risiko for fejl eller hvad det kan være. Så der kan man så se 
forskellige trends i de datasæt til at bruge i sin risikovurdering og til så at sige det ser relativ nor-
malt ud og alt er indenfor rammerne og derfor mener vi ikke at der er det store risikobillede her 
eller der er nogle mærkelige udviklinger her - det skal vi kigge nærmere på. Så man kan bruge det 
i risikovurderingen også meget helt nede konkret på regnskabsposter hvor man laver noget kon-
kret risikovurdering til at finde ud af hvad er det for nogle dele i populationen mener jeg der er 
risiko på og hvilke dele mener jeg ikke der er risiko på. Så hele risikovurderingshandlingsbillede er 
vigtigt.  
 
Så er der også det her med test of details. Vi ser også nogle muligheder for at bruge dataanalyse til 
at teste populationer, hvis man kan matche det med andre datakilder. 
Så det for eksempel at man kan matche omsætning med indbetalinger i banken. Giver en ekstern 
bekræftelse, et eksternt match mellem nogle interne datakilder, og nogle eksterne datakilder, der 
kan bekræfte at transaktioner har fundet sted, og er blevet betalt og accepteret af kunden f.eks. 
Det kunne også være i forhold til varelager, det her med at finde ud af hvor skal vi kigge hen i 
hvilken del af populationen skal vi kigge, hvad er det for nogle varegrupper der bevæger sig lang-
somt eller virker som om de skal nedskrives. Ikke. 
Der kan man også bruge dataanalyse til at lave en kæmpestor stikprøve, hvor man får testet dele 
af populationen.  
I øjeblikket tror jeg man kredser meget om risikovurderingen, men vi har også set nogle perspek-
tiver i det andet. 
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Og så  kan man også bruge dataanalyse til at se om kontroller har virket. Lad os nu sige men har 
implementeret nogle kontroller i en virksomhed, som gør at det ikke er muligt at udstede en fak-
tura uden at der har været et træk på lageret. 
Så kan man jo køre nogle dataanalyse-test, som siger lad os prøve at trække alle transaktioner ud, 
hvor der har været et omsætningstransaktioner, er der så også tilhørende vareforbrug? 
Og hvis man så kan se, hov der er faktisk otte gange i løbet af året, hvor det har været muligt at 
skrive en faktura ud, uden at der er et vareforbrug, så har man også derigennem viden om at den 
her kontrol ikke har været effektiv i hele perioden. Fordi det har været muligt alligevel. Det kan 
betyde,  at man også kan bruge det til at teste om kontroller har virket. Det kan også være om-
kostningsgodkendelser, kunne man trække alle omkostningsgodkendelser ud med, hvem har 
godkendt dem? Og er der så nogle omkostninger der er gået gennem bogholderiet uden godken-
delse. Det kan tale for om virksomhedens forretningsgange så virker. 
 
 
Det er  meget det vi  l igesom har kigget på,  der virker det som om det er  test  af  
kontrol ler ,  hvor det l igesom er vanskel igt  at  f i t te  datadataanalyse nedover. 
Der er  mange der snakker om det der med ris ikovurdering.  
 
Der er nu meget sjovt. Der er et par eksempler på det i denne her, men det her med at prøve at 
matche ud, og så sige vi har - Hvis de her kontroller var effektive, så kan det her scenarie ikke ske, 
og så kan man måske så lave nogle udtræk for kundens ERP-system, som kan bekræfte, og om-
vendt lad os nu sige at så trække en liste ud over alle omkostninger med tilhørende omkostnings-
godkender for ERP-systemer, og der er fuldt match på dem alle sammen. Der er ikke en omkost-
ning uden der har været en godkendelse eller en dobbelt godkendelse, så kan man også se at virk-
somhedens proces på det område har fungeret i hele perioden.  Så det er en måde man kan se de 
her på, det kan også være et eller andet med, lad os så sige at de siger til jer. Der vil altid være en 
fordel ved nummerrækkefølge af transaktioner til sikring af fuldstændigheden, hvis det er det man 
vil se at alt er bogført. Så kan man lave sådan en Gap-analyse, og så få 10.000, og så få at hvis der 
så er en postering med 10.000 enheder og de skal alle sammen være fortløbende. Så er der nogle 
af de her værktøjer som kan tjekke denne ned igennem og så sige er der nogle gap’s i denne 
nummerrækkefølge og så sige ja der er 4 gaps eller der er ingen gaps, og så kan man sige okay ja-
men så virker det som om at de her forretningsgange de virker. Og det der er svært ved det er, og 
det er også her jeg savner lidt guidance på nogle gange, det er sådan en analyse det er jo lidt både 
en substandshandling, fordi vi tjekker om det her er sket, men det er også lidt en test af at forret-
ningsgangene virker i virksomheden, at det de siger der sker i ERP systemet også reelt er det der 
sker. Det så jeg også stå et sted i IAASB, giver det overhoved mening og snakke om opdelingen 
mellem kontroltest og substanstest i dele af dataanalyse miljø, fordi har det nogen betydning? Og 
det tror jeg ikke rigtig nogen af os er fuldstændig afklaret på.  
 
Vi havde en diskussion omkring hvad datadataanalyse er ,  om det kan erstatte  
eksempelvis  test  af  kontrol ler ,  om det kan l igge over det,  e l ler  om det ’bare’  er  
et  værktøj  som revisorerne bruger i  revis ionen.  
 
Når jeg selv går og tænker over det, så har der nok været en periode hvor revisioner og revisions-
teorier har haft nogle faser, hvor at så kom den risikorettede revisionsmetode, så har man haft 
meget fokus på at så skulle man teste kundens forretningsgange og sådan nogle ting, og nu kom-
mer det næste step i min verden det er måske dataanalyse. Og det er spændende og se om det gør 
at det bliver den nye kontroltest, altså at det ligesom bliver det næste step. Og så er det ikke så 
vigtigt med test af kontroller, for hvis nu vi kan teste populationer 100% og vi kan få alle data 
ind og vi kan visualisere det hele og finde det som ser mærkeligt ud og se det som ser rigtigt ud og 
videre, så behøver vi ikke at lave kontroltest.  
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Så det du s iger er  at  man laver en kontroltest  samtidig med, a ltså  nogle af  t inge-
ne f lyder l idt  sammen? 
 
Præcis, og det flyder meget sammen, og det er jo også der hvor det bliver lidt svært og se og det er 
nok noget af det man savner lidt og så sige har det nogle konsekvenser? Og så savner jeg også lidt, 
og det er jo også måske også fordi nogle af os ikke er super statistikere, eller andet, det her med at 
man så analyserer de her populationer og så ser noget der er mærkeligt, hvor meget af det skal jeg 
så kigge på? Skal jeg kigge på det hele? Skal jeg kigge på en delmængde af det? Må jeg det? Kan 
jeg sample mig igennem en lang række outlieres? Hvis jeg laver en analyse af noget på varelageret 
og der er 500 enheder som kommer ud som udenfor normalen, skal jeg så kigge på alle 500?, eller 
kan jeg kigge på en delmængde af dem? Og hvordan håndterer jeg så det hvis jeg vil opstille en 
repræsentativ stikprøve og sådan nogle ting, det savner man lidt hjælp på.  
 
Det er  også noget vi  har set  der har været store diskussioner omkring i  forskel l i -
ge dokumenter,  folk er  ikke uddannet i  s tat ist ik på sammen måde.  
 
Ja, det bliver hurtigt sådan noget med hvad er statistisk rigtigt at gøre. Altså vi arbejder lige nu 
metodisk med at hvis man siger, jamen hvis du har en population og du når du kører den forven-
ter at der vil være nogen enheder som hopper ud af normalen. Hvis nu man eks. Siger at der er en 
forventning om at virksomhedens dækningsbidrag altid ligger i spændet 45-55%, det er det vores 
kendskab til virksomheden siger, og det er det deres prislister og alt mulig andet siger, så det er 
vores forventning. Og så kører man en dataanalyse på det og ser om der er noget som virker høj-
risiko her og så siger virksomheden der kan godt være enkelte situationer hvor vi ligger med en 
højere og lavere dækningsbidrag. Så har man måske en forventning om at det kan ske. Lad os så 
sige at der er 800 enheder som popper udenfor det spænd som jeg har lavet. Jamen så har vi må-
ske en forventning om at det er muligt, og så har jeg muligheden for måske at sample mig igen-
nem nogen af de her outliers og så må jeg tage stilling til eventuelle fejl inden for det, men hvis 
jeg omvendt kører nogle andre former for dataanalyse hvor jeg siger, jamen her der forventer jeg 
ikke nogen fejl. Så lad os nu sige den her vi snakkede om før med der var en gap analyse hvor det 
hele skule være fortløbende nummereret eller der skal altid være et varetræk sammen med et vare-
forbrug – det forventer jeg ellers giver det ikke nogen mening. Der kan ikke være et salg uden der 
har været et træk på lageren. Så hvis jeg så dér finder 500 omsætningstransaktioner uden vare-
træk, så bliver jeg nødt til at kigge på alle 500, for det er min forventning at de ikke skal være der. 
Og der kan det jo så være når man graver ned i det og kigger på det, og de så siger, når ja, men vi 
har jo så faktisk også noget servicesalg, hvor der er en som kører ud med bilen og skruer lidt på 
maskinen og der er jo ikke noget vareforbrug, men der bliver sendt en faktura, det er jo lønom-
kostningen som ligger der. Så kan man jo så få en forklaring på hvordan kan det være det her kan 
ske og så kan man jo komme til en anden konklusion. Men det er jo lidt det der er hvor man må 
se på hvordan forventer man populationen udvikler sig og så må man jo tage stilling til det inden-
for de rammer der. Men sådan noget der er jo ikke fuldstændig skåret i sten så det er jo det der er 
lidt flydende og i en gråzone.  
 
Bruger I  det som revis ionsbevis  nu? 
 
Ja, vi er i gang. Vi kører use cases og vi bruger det både i risikovurderingssammenhænge og folk 
er jo som sagt blevet trænet i det på en række pilotkunder nu her. Det er ikke noget du vil se kø-
rer ud på alle 17.000 kunder i Revisionshus B lige pt. Men vi kører basis dataanalyse i sådan Ex-
cel format som folk kan bruge til at udtrække stikprøver og til at matche populationer, til at kigge 
på noget der ser outlieres eller noget som ser mærkeligt ud indenfor normer og så har vi nogle 
selfservice værktøjer til det som ligesom er starting point og så har vi nogle mere advanced data-
analyse produkter som kører i pilotfase i øjeblikket på en række kunder. Og det er jo så det vi 
udvider og har visioner om at skulle udvide sig mere og mere i det kommende stykke tid. 
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Så det er i hvert fald der vi står i øjeblikket. 
 
Ser du nogle begrænsninger i  anvendelsen af  dataanalyse?  – det lyder ikke sådan. 
 
Nej, men jeg syntes faktisk at man skal passe på at man ikke, og det er det der bliver spændende, 
og også med tilsyn senere hen, når der skal kigges på sager hvor man har gjort det her i høj grad, 
hvilke krav stilles der til revisor i forhold til at skulle dokumentere sin her datadataanalyse og 
hvilke krav stilles der til at håndtere at dataudtræk er vurderet som værende relevante og fuld-
stændig og man kan de her ting og dokumentere omkring selve analyse. Det der også er sjovt ved 
dataanalyse er at man laver mange iterationer så kan det være man kan sige at nu laver vi den her 
analyse, er der noget der ser mærkeligt ud? Vi må sætte nogle nye kriterier, det er simpelthen for 
stort en spænd, vi sætter spændet ned, eller okay nu ser analysen fornuftig ud, hvor mange af de 
her iterationer af analyser skal man dokumentere man har været igennem? Eller er det bare den 
sidste man besluttede sig med at skulle køre, kan i følge mig? Altså så den overvejelse bliver inte-
ressant at se, og så tror jeg også at man skal huske at der stadig er et stort område hvor man arbej-
der meget med professionel dømmekraft og skøn, hvor at dataanalyse måske er svære at imple-
mentere. Det er måske svære at implementere dataanalyse på en nedskrivningstest på goodwill, 
eller en anden form for meget kompleks form for regnskabsmæssig problemstilling. Der tror jeg 
at vi vil se det, i hvert fald lige i øjeblikket køre på lidt større, mere ensformige populationer, hvor 
mange transaktionsmængder, store datamænger, hvor det kan give mening at prøve, hvor man 
ikke kan ramme den der dead-by-samling, hvor der er firmapolitikker hvor man skal tage jeg ved 
ikke hvor mange stikprøver, så er hele ønsket om at se om vi kan gå smartere til den her populati-
on, kan vi se hvor fejlene kan opstå, kan vi måske endda komme frem til at der er meget lille risi-
ko for fejl, fordi når vi kigger på den måde de her datamænger udvikler sig idenfor vores forvent-
ninger og vores kendskab til virksomheden, så er der ikke noget der indikerer fejl. Det kan jo også 
være et element i forbindelse med en risikovurdering at man kommer frem til at risikoen for fejl 
er lav, så man skal lave et minimum af handlinger. Så jeg tror at i øjeblikket kører det meget mod, 
hvilket også er det vi arbejder med, er at der kører på de større populationer på resultatopgørelse 
eller balance, hvor det kunne være omsætning eller lager eller større ting. Vi prøver også at arbej-
de med det lidt mere i forhold til komplekse områder, bl.a. også i finansindustrien omkring skøn 
på nedskrivninger og alt mulig andet, hvor man kan prøve og bruge dataanalyse til at udfordre 
ledelsens vurderinger, hvis man kan bruge eksterne data og andet.  
 
Hvis vi  ser  på det der med ekstern data,  som også har været meget oppe og ven-
de,  om man kan sammenholde virksomhedens data mod markedet.  
 
Jeg ved vores amerikanske medlemsfirma går og arbejder på et værktøj, som skulle køre i USA i 
øjeblikket, hvor de prøver, og jeg har også tænkt de samme muligheder i Danmark, fordi vi har 
struktureret regnskabsdata i XBL format men det har de også i USA ECC data, hvor de prøver at 
sig hvis jeg har en revisionskunde, hvis jeg så trækker benchmarkdata fra konkurrenter i samme 
industri, udvikler denne her virksomhed sig så markant bedre end industrien, IT Factory kunne 
være et eksempel hvor man siger, der er noget der ser vildt ud her, for de tjene ekstremt mange 
penge i forhold til konkurrenterne, eller har et ekstremt højt dækningsbidrag i forhold til konkur-
renterne, kan det passe med det billede vi har af virksomheden, giver det mening i øvrigt, eller 
omvendt du har en virksomhed som man ser slå ud på en række parametre i forhold til branchen, 
som indikerer at det kan være i going concern problemer, til brug for din risikovurdering. Som en 
del af ISA 315 skal vi jo også vurdere branchen og hvordan udvikler industrien sig i øvrigt og der 
kan man jo bruge nogle af de her værktøjer til at visualisere den her udvikling og tage stilling til 
om er der noget der gør at de kan være i farezonen for GC, eller er der noget der kan indikere 
risiko for besvigelser fordi de udvikler sig markant hurtigere eller bedre end alle andre konkurren-
ter på samme niveau og hvordan kan det være at de kan det i en ellers konkurrencefyldt branche 
hvis det var det. Så der ved jeg i hvert fald at USA arbejder på at have et værktøj som går ind og 
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kigger på de ting og benchmarker virksomheden til brug for risikovurdering og klassificere risiko-
en på en række risikofaktorer eller parametre som kan indikere besvigelser eller GC eller andre 
elementer. 
Så jeg tror mulighederne er der, helt sikkert Hvis man tænker det helt far out, jamen så er der 
også mange der tænker, det er også der hvor man begynder, i min verden, at få styrken til at det 
revisionsbevis, hvis man kan begynde at parre eksterne data med interne data til at skabe nogle 
forventninger. Så begynder det lidt at nærme sig substansanalytiskrevision, det her med at stille 
forventningen og bruge nogle eksterne og interne pålidelige data til det. Det kunne være at man, 
nu tænker vi bare ud af boksen, havde en vindmøllevirksomhed og der begyndte man så at kunne 
se okay jamen lad kigge på en vindmølle virksomhed som tjener penge på strøm, okay lad os prø-
ve at sammenholde vindhastighed med Danmark med hvornår de her møller tjener penge. Passer 
det så at når der er storm så er der fart på indtjeningen og når der er vindstille så sker der ikke så 
meget. Og du har jo vejrdata liggende fra DMI og så kan man prøve at matche omsætningen med 
vindhastighed. Eller det kunne være, det er måske lidt far out, men det kunne være noget om-
kring vejr og afgrøder eller lign.  
 
Men det er  vel  også noget der skaber krav t i l  revisor i  forhold t i l  hvordan de va-
l iderer  data,  for det er  også noget af  det vi  har kunne se der har været diskussion 
omkring hos IAASB, at  den her val idering af  det  data de skal  have udefra st i l ler  
r igt ig store krav? 
 
Ja, helt sikkert. Det er også noget af det som er spændende og så at sige hvad er det for en proces 
som man som revisor går igennem når man skal bede om de her data. Lad os nu sige at jeg kom-
mer og vil have de her data fra jer, hvordan skal jeg så styre og overvåge den dataudtrækningspro-
ces der sikrer at de her data er nøjagtige og fuldstændige og at de ikke har manipuleret og flyttet 
rundt på data, skal jeg være med til at trække dataene ud, eller hvilke afstemningsrutiner skal jeg 
sikre mig lavet, før at jeg kan stole på det her datasæt, og det tror jeg at vi vil se er nogle af de ste-
der at tilsynet i høj grad forsøger at ville slå ned på og så sige, det kan godt være at du henter alle 
de her data til den her flotte dataanalyse model og det ligner at der ikke er nogle risici overhoved, 
men køre revisor hvordan har du sikret sig at de data du har kigget på er rigtige og relevante. Der 
er noget der hedder generelle IT kontroller, der er noget som hedder dataudtræk og validering af 
parametre  og alt mulig andet og hele den er IPI diskussion tror jeg bliver central og noget der vil 
være fokus på. 
 
Men det er  da også noget som ikke er  præsenteret  i  særl ig høj grad i  standarder-
ne?  
 
Ja, det er noget som bare står nævnt men en enkelt sætning et sted, at hvis du får IPI så skal du 
sikre dig at det er relevant til formålet og at det er nøjagtigt og fuldstændigt og det er vel næsten 
det som der står. Men omvendt kan man sige, jamen hvordan sikrede du dig det i dag når du fik 
kontokort i Excel med transaktionsdata? Det er jo mange af de samme data vi kigger på, det bli-
ver bare loadet ind i nogle programmer, så jeg tror ikke at man skal gøre det svære end det er, 
fordi i min verden er det jo stadig noget med at kigge på okay ét hvad er det for en periode de er 
trukket på, passer det? Stemmer summen af de her datatransaktioner med mine try balance, eller 
det som står ovre i balancen, og kan jeg se måske hvis jeg får hele datasæt at min primo sammen-
holdt med alle transaktionerne jeg har fået giver min ultimo, så begynder vi jo at være der hvor vi 
har gjort det vi kunne for ellers er vi ude i at de laver decideret besvigelser, manipulerer eller øde-
lægger data. Og hvordan skulle vi finde det i dag, det kunne de jo også gøre uden DA. Jeg tror 
ikke at man skal se spøgelser med det, jeg tror bare at man skal være opmærksomme på at kravene 
bliver stille til at vi skal kunne argumentere for det i vores arbejdspapirer.  
 
Vi takker mange gange for din t id.  
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Bilag 7 - Interview med FSR 
	
Vibeke: FRC har selvfølgelig også givet deres eget svar, men henvist til deres tematiske rapport. 
Den høring du har spørgsmål til, vi har givet input til accountancy europe svar, det er sådan vi 
har valgt at gribe det an på.  
Vi kommer med en nyhed, nu her, det er det arbejde som FRS har givet af best practice på områ-
det. 
 
Vi sad og snakkede om at vi  har læst  Fremtidens Rapportering og der har været 
en masse nyhedsbreve mv. om fremtidens rapportering,  men der er  ikke ret  me-
get om fremtidens revis ion? 
 
Vibeke: Det kommer. 
 
Brian: Vi er lige ved at sætte det hele i gang og alt det der. 
 
Vi fornemmer også at  det rul ler  nu og IAASB havde også deadline for comments 
her d.  15 Februar.  
 
Vibeke: Det er så meget på det dataanalytiske. 
 
Det er  kun dataanalyse vi  kommer t i l  at  kigge på.  
 
Vibeke: Vi kommer nok til at kigge på fremtidens revision mere bredt, både smalt og bredt, smalt 
i forhold til den snævre definition af hvad betyder alt sådan noget som dataanalyse konkret for 
den revision en virksomhed udfører. Men også definitionen bredt altså det man kalder assurances, 
hvad skal revisor lave i fremtiden? Altså mere end revision? 
 
Vi kan se at  der er  ret  mange t ing,  nu taler  vi  også robotics ,  som I også nævner 
og der er  ret  mange forskel l ige områder som bliver nævnt i  forbindelse med revi-
s ion, hvad er det der kommer t i l  at  være leader,  hvor vi  så  har valgt  at  fokusere 
på dataanalytics  
 
Brian: Det tror jeg også at vi kommet til at fokusere meget på. Fordi det er det vi kender. 
 
Vibeke: Indenfor, det jeg kalder den snævre revision, det vil sige revision som det at gå ind og 
revidere finansielle og ikke finansielle oplysninger og så udarbejde en påtegning på det, der bliver 
det dataanalyse der bliver vores udgangspunkt. Men vi kommer nok også til at kigge på det, der 
også har interesse for revisionen, det du vil kalde assurances, altså revision i bred forstand.  
 
Vi har været inde og kigge på begrebsrammen omkring revisionsstandarderne, hvor vil kun foku-
sere på ISA’erne og ikke alt det andet.  
 
Vibeke: Det tror jeg er klogt. 
 
Hvordan dataanalytics  kan bl ive implementeret  i  s tandarderne.  Har I  noget 
overblik over om standarderne kan rumme dataanalytics  – har I  g jort  jer  nogen 
overveje lser?  
 
Brian: Vi har gjort os nogen første overvejelser. Der var nogle spørgsmål angående FSR og IFAC 
og jeg er ikke sikker på jeg kan svare på det, men du må ringe til mig på et senere tidspunkt. For 
så vidt standarderne, om de kan rumme det, er en diskussion vi har haft med vores ISA-eksperter 
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internt, og der er ligeså mange svar som der er spørgsmål. Der er rigtig mange forskellige svar, der 
er nogle der mener ”selvfølgelig kan de det, de kan rumme alting, jeg er ekspert” og andre siger 
”Nej de er lavet i en anden tid” Hvor det rigtige svar er i det spektrum er noget vi skal finde ud af 
det næste år. Det vi gerne vil have ud af det her projekt i 2017 er, opfølgning på fremtidens rap-
portering, og hvad er vores bud hvor vi skal hen i fremtidens revision. Nu er spørgsmålet så, 
hvordan kommer vi derhen? Hvordan kommer vi hurtigst og bedst derhen, hvad er barriererne? 
Hvorfor gør vi det ikke bare? Rigtig mange tænker mest på compliance og vi følger bare reglerne, 
en del af den diskussion er nok at, reglerne siger en ting og de nok lidt en barriere for at gøre det 
og virkelig gerne vil gøre det. Lave en rapportering der inddrager hele værdiskabelsen, og lave en 
revision der ser på hvordan en virksomhed har det om et halvt år, som ISA standarderne ikke ser 
på. Hvor er man på vej hen? – ISA standarderne er ikke nok, men spørgsmålet om de decideret er 
en hindring? Det er ikke noget vi har set på endnu. Vi vil gerne samarbejde og se på hvad i kom-
mer frem til og vi går i gang nu og se på hvad barriererne er, og give et bud på det.   
 
Har i  været i  dia log med revis ionshusene omkring det her?  – vi  har snakket med 
Deloitte ,  de anvender data analytics ,  det gør det andre store også.  Deloitte  hav-
de inviteret  revis ionsti lsynet ind og indvige dem, i  deres anvendelse af  data ana-
lyt ics .  De ser  nogle begrænsninger i  forhold t i l  anvendelsen. Har i  haft  nogen 
dialog med husene hvordan de bruger det nu? 
 
Vibeke: Det er en del af vores plan, vi skal have talt med de store revisionshuse. Hvordan er deres 
tilgang til det? -  vi ved de har en tilgang til det, da de holder seminarer. Det ligger i det projekt vi 
er i gang med nu. 
 
Brian: Vi har jo det der hedder revisionsudvalget, hvor dem fra alle de store (huse) sidder, de 
fremmeste eksperter på ISA standarder. Der har vi så småt taget hul på dialogen. Det er ikke altid 
de fremmeste eksperter, der sidder og anvender data analyse. Det er de folk vi skal have koblet 
sammen, og det er det vi gøre og vil tage dem af begge veje, er det en hindring. 
 
Det er  også en dialog vi  har haft ,  omkring revisors  kompetencer,  om de skal  ha-
ve sæt kompetencer,  da det kommer t i l  at  være meget i t-præget.  
 
Brian: Det siger den FRC rapport.  
 
Vibeke: Ja ja. Det er en af de udfordringer vi ved der er. Nogle af de tanker der er, er at man går 
fra revidere tal, og ser om de er rigtige, til at det kan maskinerne. Risikovurderinger det kan ma-
skiner, meget bedre end en revisor vil kunne. Det revisor skal kigge på er de systemer der laver 
risikovurderingen. Det er der revisors kompetencer kommer til at ligge. 
 
Brian: Jeg bliver simpelthen nødt til at løbe. Du ringer endelig med de der spørgsmål omkring 
samarbejde.  
 
Vibeke: Det er meget interessant det du siger omkring Deloitte har inviteret revisortilsynet ind. 
Det er det næste aspekt. Revisors brug af data analytics, hvordan skal det kontrolleres? Hvordan 
skal kvalitetskontrollen være? Hvordan skal det foregå? I styrelsen er man bestemt heller ikke ek-
sperter i data analytics, især ikke dem der sidder der nu. De skal også til at. 
 
Revisorbranchen er et  konservativt  fag.  Der går hurtigt  polit ik i  den, hvi lket  og-
så er  årsagen t i l  at  v i  inviteret  t i l synet ind, for at  se  hvordan Deloitte  anvender 
det.  Der s idder nogle personer der gerne vi l  have indblik i  hvordan processen 
kommer t i l  at  forløbe.  
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Vibeke: Det er også derfor vi gerne vil ud og høre, hos Deloitte og EY, og de store, hvordan bru-
ger i det? – Hvilke udfordringer møder i, i forhold til ISAerne? – Ser i nogle udfordringer i for-
hold til lovgivningen? Hvad undrer i jer over? Hvor stort bliver data analytics? 
 
Ude hos Deloitte ,  er  der indtryk af  at  det kan anvendes på planlægning, udførel-
se  og rapporteringsdelen. Der er  nogle barriere som man ikke er  helt  s ikre på,  
herunder revis ionsbevis .  
 
Vibeke: Det er også en af de ting FRC skriver. Især hvis det er noget man gør på centralt hold, på 
koncernrevison, hvis man sidder og gør det over landegrænser. Gør det fra centralt, hvad så med 
de forskellige revisorer og deres revisionsbevis. 
 
Det er  meget spændende. Det er  starten, der er  mange som jer ,  der ikke har 
dykket ned i  det,  og set  hvad det har af  betydning. Nu snakkede vi  om at IAASB 
har udgivet et  skriv.  Har i  nogle der s idder og kigger på det?  – Nu har jo udgi-
vet  det her comment sammen med accountancy europe.  
 
Vibeke: Accountancy udgiver deres høringsvar, og der har vi nogle folk der følger deres svar. In-
den Accountany Europe sender den ud, sender de det ud til deres medlemmer, hvor vi er en af 
dem, og spørg om vi har kommentar. Hvis vi har tid til det spørg vi også vores medlemmer og 
udvalg. Hvad har i af bemærkninger til deres problemstilling, hvor vi også kommer med et forslag 
som de skal forholde sig til. Det er den traditionelle måde at gøre det på i brancheorganisationer. 
Vi er her for vores medlemmers skyld, og vi skriver ikke noget vi ikke har mandat til fra vores 
medlemmer. Nogle gange kender vi vores mandat på forhånd og når derfor ikke altid at høre vo-
res medlemmer, men hvis vi har tid til det, diskutere vi det med vores medlemmer og tager det op 
i de relevante udvalg, hvor de herefter drøfter det. Og på baggrund af det sender vi det ind. Det 
er sådan alle brancheorganisationer arbejder. 
 
Når i  nogle arbejder for jeres  medlemmer og kender deres holdning. Er det jeres  
indtryk at  de foretrækker stabi l i tet  fremfor forandring.  Hvis  man hele  t iden ud-
vikler  standarder e l ler  andre t ing,  skal  revisor hele t iden forholde s ig t i l  nye 
t ing.   
 
Vibeke: Det er den enkelte revisor er nok meget traditionel i sin væremåde at tænke på, men jeg 
synes ikke den generelle branche er, de har alle sammen gang i forskellige projekter som ”future 
audit” De ved godt tingene ændrer sig. De holder roundtables, hvad er vores udfordringer i frem-
tiden. På den måde synes jeg ikke at de kun bevarende. Det man kan sige, hvor jeg kan se der er 
lidt udfordringer, at de tænker revision som meget det samme hele tiden. Revision gør vi på den 
måde at vi kigger på nogle historiske oplysninger men vi kan ikke sige noget om andet. Jeg tror 
forventningerne fra investorerne og andre i fremtiden vil være anderledes.  Der vil være forvent-
ninger til at revisorerne også kan sige noget om fremtiden. 
 
Det var det der stod noget om i  fremtidens rapportering.   
 
Vibeke: Der vil være forventninger om at de kan sige noget om ikke finansielle oplysninger og at 
de kan sige noget omkring fremtiden. Der kan teknologien også være behjælpelig, der kan data 
analytics også spå bedre om fremtiden. Det der er det store spørgsmål, under hvilke rammer skal 
revisor gribe disse opgaver an. Der er den traditionelle revison, hvor man ser på et regnskab og de 
historiske finansielle oplysninger. Her betyder data analytics meget, det er det jeg kalder revision i 
snæver forstand. Der er også alt det andet, hvem skal give erklæringer på cyber-sikkerhed, e-
handel og miljø? Revisor har en god platform, revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, har 
nogle rammer som de går ud fra. Revisor er også nødt til at forretningsudvikle sig. Ud fra den 
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platform revisor har, er de nødt til at udvide sig. At omfatte andre ting end revision i snæver for-
stand, det er sindssyg svært at sætte ord på, det er det jeg kalder assurances.  
 
Andre erklæringsopgaver tror jeg man kalder.  
 
Vibeke: Der skal man igen passe på man ikke definere det for snævert. Det kan sagtens være det 
skal være erklæringsopgave uden sikkerhed. Det kan være vi skal opfinde noget helt andet. Når vi 
laver erklæringer med sikkerhed på cyberopgaver, skal vi måske lave noget helt andet. Der skal det 
være et andet system. 
Skal det være indenfor det erklæringssystem som vi kender eller skal revisor også udvikle sig så de 
også kan afgive andre former for erklæringer. 
Visionen er at revisor skal være offentlighedens tillidsrepræsentant på meget andet end revision. 
 
Det kan være der kommer et  helt  andet sæt af  standarder e l ler  en anden begrebs-
ramme? 
 
Vibeke: Man skal lære at tænke ud af rammen. Det kan være det sæt af standarder ikke er det 
bedst egnet. Det kan være det er alt for tungt. Kan man udvikle noget andet, så revisor stadig kan 
være offentlighedens tillidspræsent, eller skal man bruge det folk kender, fordi det kender folk.  
 
Der var en art ikel  i  fremtidens rapportering omkring at  standarderne har spi l let  
fa l l i t  af  Jens Røder.  Standarderne kunne s impelthen ikke følge med t iden, og 
være med t i l  at  beskrive a lt  det andet end de f inansie l le  oplysninger som revisor 
skal  erklærer s ig  om. Det stemmer vel  meget godt overens med det du beskriver 
omkring ISAerne,  at  de måske er  for gammeldags,  se lvom de ikke er  så  gamle.   
 
Vibeke: Det kan også være der er så mange barriere, også i revisorloven. Hele rammeværket er 
forældet. Nu laver vi noget nyt, noget meget mere simpelt, der kan dække. Jeg ved det ikke. Kan 
det rammeværk rumme de andre opgaver eller skal vi lave noget nyt? Hvilke opgaver kan man 
forestille sig at foreningen skal arbejde for blive lovpligtige. 
 
Ja,  så  man får  puttet  mere under den lovpligt ige revis ion.  
 
Vibeke: Ja, ikke lovpligtig revision, men lovpligtige erklæringsopgaver. Sådan noget som cyber-
sikkerhed skal være revisor der laver det. Advokater er kendt som partsrepræsentant. Derfor vil 
det nemmeste være at udvide det rammeværk, som revisor arbejder indenfor, er bredt nok til at 
omfatte det hele. Det er nemmere end at lave et nyt. 
 
Ja,  men det skal  samtidig også være fremadskuende.  
 
Vibeke: Det skal være fremadskuende, og det er det vi skal sørge for, at det er ikke begrænsninger. 
 
Jeg mener at  have læst  at  den nuværende begrebsrammen kun er bagudskuende, 
da man forsøgte at  løse et  nuværende problem, men ikke kiggede ud i  fremtiden 
og sagde hvad kommer der i  fremtiden? Data analytics  og robotter? 
 
Vibeke: Data analytics er kun en metode. 
 
Ja,  men al le  de t ing der kan komme skal  kunne fungere i  begrebsrammen og 
fungere fremadrettet ,  så  man ikke skal  opdatere den igen om 5-10 år.  Nu ved jeg 
ikke hvor længe i  har sat  af  t i l  det  her projekt? 
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Vibeke: Det er det næste år. Projektet er ikke at lave et nyt rammeværk. Der måske vil være 
komme nogle betragtninger omkring hvilke begrænsninger der er. Skal vi lave et nyt rammeværk 
der vedrører andre opgaver. Det er svært at få revisor til at tale om det, fordi de kender kun deres 
rammeværk. De vil have alting indenfor det her rammeværk.  
 
Det var det jeg sagde angående faget var meget konservativt .  
 
Vibeke: Hvis du forestiller dig det ikke er det rammeværk, skal det så være noget andet? Hvad så 
med ansvaret? 
 
Der er  mange spørgsmål.  Har du noget indblik i  hvor lang t id det tager at  ud-
vikle en standard.  
 
Nej, der skal du snakke med Louise Nellemann. Det sidder jeg slet ikke med. 
 
Vi snakkede med om at hvis  man udviklede en standard, hvor lang t id vi l  det  så  
tage før den var fuldt implementeret  og oversat .  Vil  den så være forældet?  – Det 
har vi  kunne se med de nuværende standarder fra  2009.  
 
Vibeke: Udfordringen ligger i at lave et rammeværk der er så fleksiblet, som ikke går ned og siger 
at man skal behandle data analytics på en bestemt måde. Før det er færdigt er det noget andet end 
data analytics der er fokus på. Du skal ikke regulere på det konkrete værktøj, du skal regulere på 
nogle principper som et system skal leve op til. Du skal reguelre på nogle principper som revisor 
skal leve op til fx uafhængighed. Du kan ikke regulere på detail fordi udviklingen er så hurtig. 
Hvis revisor skal revidere fremadskuende oplysninger skal der også være nogle principper revisor 
skal opfylde. Han skal foretaget sig overvejelser der bygger på nogle principper, han skal måske 
indhente et udsagn fra en ekspert. D 
 
 
Det skal  favne det hele  og ikke gå for meget i  detal jer  for e l lers  bl iver  det be-
grænsende. Det bl iver det hurtigt  hvis  der kommer nye metoder e l ler  værktøjer .  
 
Problemet er altid når man laver noget principbaseret, så bliver det meget op til den enkelte revi-
sor. Revisorloven er i principbaseret. Så har man sagt, for at modvirke det har man stillet krav til 
kvalitetskriterier. 
 
Vi har kunne se på det materia le  der l igger før c lar ity project  update,  at  der har 
været en højere grad af  principbaseret  og gået  over t i l  at  detai lstyre hvad revisor 
skal  gøre.  Nu har man fundet ud af ,  at  det  er  svært at  implementere nye værktø-
jer  og metoder,  og låst  revisor.  Det er  egentl ig  t i l  gavn for kunderne da det kan 
højne kval iteten af  de produkter som revisor sælger,  og har derfor begrænset re-
visorbranchen i  et  forsøg på at  understøtte den.  
 
Jeg ved ikke om jeg har så  meget mere.  
 
Vibeke: Jeg ved ikke hvor mange møder vi deltager i, i IFAC.  
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Bilag 8 - Interview Respondent C  
	
Vi skriver om muligheden for at  anvende dataanalyse i  revis ionen og omkring de 
internationale standarder.  Ligeså meget for at  få  et  indblik i  hvor om der mang-
ler  noget,  og hvor vi  står?  
 
Det gør der. 
 
Vi har kigget rundt på internettet  hvor de store revis ionshuse har r igt ig meget 
info,  og de mellemstore har ikke r igt ig  fulgt  med. Det er  t i l  dels  det  vi  er  ved at  
få  bekræftet .  
 
Altså hvem der har fokus på dataanalyse og hvem der ikke har.  Hvorfor folk har 
fokus på? Hvorfor der er  fokus på det nu? – Det virker som om de store revis i-
onshuse har besluttet  at  det  er  netop nu, det hele rykker. 
 
Jeg skal lige høre, hvor kommer i fra? 
 
Jeg s idder hos Revis ionshus B. 
 
Jeg er  hos TDC. 
 
TDC?! Okay?! 
 
Eller  YouSee e l ler  hvad vi  kalder dem for i  dag. 
 
Dem har jeg været revisor for siden 1991. 
 
Jeg s idder som control ler  i  Yousee Marketing.  
 
Er det der Ulrik sad? 
 
Ja ja  – og nu er det Christ ina. 
 
Dataanalyse!  
 
Til at  starte med vi l  gerne bede dig s ige hvad i  forstår  ved dataanalyse/data ana-
lyt ics .  Dem vi har snakket med har haft  forskel l ige opfatte lser  af  hvad det er ,  
indenfor revis ion. Har du indblik i  dette? 
 
Er det noget vi definerer, det ved jeg ikke? – Vi har fx sådan noget som ”journal entry testing”, 
hvor det er journale, journalbilag, journal hvor man downloader kundens bogholderi som man 
analysere, det er dataanalyse. Det kan også være nogle andre data fra salgssystemer eller lønsyste-
mer, som man analysere. Det er vel dataanalyse. Vi har ikke nogen håndfaste definitioner. Vi har 
nogle områder hvor vi har helt faste begreber, fx journals. 
 
Nu har vi  snakket med nogle mindre huse,  hvor deres t i lgang t i l  dataanalyse er  
hvor vi  får  l idt  data e lektronisk og så analyserer  vi  l idt  på det.  
 
Det er jo ikke det vi snakker, vi har fx brugt acl – men det er jo ikke noget der har været en del af 
dagligdagen på enhver revision. Det var der måske nogle der gjorde fordi de synes det var spæn-
dende. På mindre kunder er der måske også nogle hvor du får alle transkaktioner og sidder og 
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analysere dem, men hvad er det reelt du analysere, der er ikke noget analysere. Der er ikke noget 
intelligent i det. Vil man kalde det dataanalyse? Mmmjjaaaa??  
 
Det er  også l idt  det syn vi  har på det.  De store har revis ionshuse har på dataana-
lyse.  
 
Det er noget andet, når vi nu sætter fuld turbo på. 
 
Det er  også vores opfatte lse .  Hvilke områder i  revis ionen anvender i  det?  –Er 
der nogle områder du mener det kan anvendes?  
 
Jeg er da enig i at det kan anvendes i alle dele af revisionen. Det hvor jeg mener det er særlig rele-
vant, er i journal entry testing. Altså hvor man ser på, er der nogle manual journals, er der nogle 
posteringer der bliver foretaget på mærkelige tidspunkter? – er der nogle mønstre der ser mærke-
lige ud? Det er et oplagt sted at starte. Men det kan fx være revision af omsætning, hvor man kig-
ger på hvad er standard og none-standard transaktioner? Har de det flow vi forventer. For en 
fem-seks år siden, blev man opmærksom på at man skulle have mere fokus på omsætningen end 
man traditionelt havde haft i Danmark, hvor man er meget balanceorienteret. Fremfor at lave 
meget store stikprøver kunne man måske lave dataanalyse? Hvad er det når man laver risikovur-
dering, altså hvor man er inde og kigger på de foreløbige tal for de første seks måneder, ser det 
underligt ud? – Hvis man nu holder det oppe imod forskellige statistikker eller et indeks på fx 
priser på svinekød, er det så også det her? – Det er da brug af analyse og brug af data. Det kunne 
også være et sted. Så jeg vil sige, det kan være mange forskellige steder. 
 
Så du ser  ikke r igt ig nogen begrænsninger? 
 
Så længe vi ser på de data, og hvordan de er genereret. At de udspringer fra et fornuftigt datamil-
jø. 
 
Har i  nogen personer der er  særl igt  kompetent t i l  at  anvende dataanalyse? 
 
Er det noget i  bruger generelt  e l ler  er  der nogen der er  specia l iseret? 
 
Tanken, er at det er rulle rimelig generelt ud. Det vil sige, at der er nogen på hvert team der kan 
det, på de store kunder. Det er egentlig tanken, om der er nogle på hver team er ikke sikkert. Det 
skal kunne anvendes bredt. Der ligger nogle standardiseret test som man kan lavet. Det er meget 
intuitivt så alle kan være med. Vi har også specialister, som kan meget mere. 
 
hvor længe har i  været i  gang med den her del  af  dataanalyse?  Nu snakkede vi  
indledende at  der er  nu det rykker. 
 
Det har vi nok været i gang med i cirka tre år. 
 
Det vi  har set  på nettet  indikerer,  at  det s idste halve år  bare har kørt  afsted.  
 
Ja, men vi har arbejdet med det i tre år. Det er klart, det er noget man tester på nogle få kunder 
til at starte med. Herefter prøver man på nogle flere og justerer hen ad vejen. 
 
Revis ions B begyndte at  bruge det på grund af  globalt  pres  – Hvordan forholder 
det s ig  med jer?  
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Det er klart, det er nogle fælles udviklingsressource, og hvis man bidrager får man også lov til at 
være med i forreste række. Der har vi besluttet at vi gerne vil være med, og være en del af. Dan-
mark er super digitaliseret og velegnet til det her. Vi er langt fremme. Kan man gøre noget mere 
effektivt, jamen så gør man det. 
 
Det er  også vores indtryk.  
 
Det er godt sted at lave det her. 
 
Det samme har vi  kunne se hos Revis ionshus B, de er  også hoppet med på den 
globale vogn. 
 
Det er typisk os der presser, og nogle gange er det endda lidt for tidligt og giver mere arbejde end 
man skulle tro.  
 
Hvordan har i  forholdt jer  t i l  at  lave revis ionsinstrukser? 
 
Vi har uddannet folk i de her værktøjer, der er nogle standardiseret processer fra enden til anden. 
Der er nogle dedikerede arbejdspapirer, der fortæller hvordan du skal forholde dig til forskellige 
ting.  
 
Nogle interne instrukser t i l  at  guide igennem processen.  
 
Ja præcis. 
 
Hvordan synes du brugen af  dataanalyse stemmer overens med revisors  generel le  
kompetencer.  Vi er  fx  ikke blevet  undervist  på skolen i  det .  
 
Meget af det er jo nogle basale ting, fx skal data være fuldstændigt. Meget af det er jo basaltanke-
gang. Hvis det nu er risikoen for besvigelser, skal du tænke som en forbryder, og sige hvad gør jeg 
når jeg skal lave regnskabsmanipulation. Mange af disse ting er basale teknikker. Men det er da 
klart, hvad er det for nogle værktøj, hvordan skal man tænke, det lærer man ikke. Der kan selv-
følgelig være et eller andet. De værktøjer vi udvikler er rimelig bullet proof. Det er mere at lære 
systemerne at kende. Det basale ligger i din professionelle skepsis og måden du tænker på. 
 
Der er  ikke den store forskel  i  forhold t i l  t idl igere.  
 
Nej det er rigtigt. 
 
I  forhold t i l  muligheder og begrænsninger,  hvor meget tror du at  dataanalyse 
kommer t i l  at  fy lde i  fremtiden. Nu har vi  snakket med FSR omkring fremtidens 
revis ion.  
 
Hvem har i snakket med? 
 
Vibeke Sylvest  og Brian Wessel .  De starter  på et  projekt omkring den digita le  
revolution i  revis ion. De var overbeviste  om at dataanalyse kommer t i l  at  fy lde 
mere i  revis ion. Hvad tænker i  om det?  
 
Det kommer klart til at fylde mere, fordi en ting er at man kan tage andre data end bogførings-
transaktioner. Man kan fx tage data fra banken eller fra subsystemer. Så man kan sige jo mere 
avanceret de analyser, desto mere kan man bruge det. Hvis man så lægger noget kunstig intelli-
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gens ind over, eller machine learning, kan man endnu mere. Det der er begrænsningen er at det 
går på standardtransaktioner. Der hvor det kommer til kort er kritisk regnskabsmæssige skøn og 
nedskrivnings test. Forståelsen for en given regnskabsstandard. Mange fejl opstår fordi regnskabs-
praksis er så kompleks at der ikke er nogle der ved hvordan de virker. Der kan være to IFRS nør-
der der diskutere hvordan det virker, det er ligegyldigt hvem der har ret. Der er alligevel ikke nog-
le andre der kan forstå det hvis i ikke kan blive enige om det. Det vil dataanalyse ikke kunne. 
Men jeg tror klart det får en meget større rolle, men det er ikke nødvendigvis noget der gør det 
billigere. Den ro man får i maven når man har downloadet alle transaktioner fra bogholderiet og 
stemmer overens med råbalance, så behøver vi ikke tælle det hele efter. 
 
Det øger kval iteten men gør det ikke bi l l igere.  
 
Det øger kvaliteten men der er mange praktiske problemer. Hvordan får man data ud og sådan 
noget. Der er nogle barriere.  
 
Hvordan synes du det stemmer overens med de standard om revis ion? – Synes du 
dataanalyse passer  ind i  den ramme der er  nu.  
 
Nej. Det kan jo godt passe ind i ISA 520, men alligevel passer det ikke rigtig ind. Vi har en dis-
kussion mellem amerikanere og europæere, hvis du vil lave scanning analytics, hvor du kigger alle 
konti igennem, og ser på unormalheder, og du ikke har fundet noget eller nogle enkelte ting, så 
har du egentlig rigtig godt i maven. Amerikanerne siger: ja ja, nu har du bare fundet nogle krite-
rier for din udvælgelse. Så siger de: Så ved du noget om de to du valgte ud, men du ved ikke no-
get om resten. Nej nej, men resten ser uforfaldende ud og sunde og raske, jeg har ikke testet dem 
men de ser sunde og raske ud. Denne diskussion kunne være rar at lande. Der har vi helt klart 
nogle diskussioner på firma niveau mellem Europa og USA, med forskellige holdninger i forhold 
til, hvad der skal til. Som i formentlig har læst, er der den Working Group der stiller nogle 
spørgsmål op og hvad vej går det her i. De har meget godt fat i de forskellige problemstillinger. 
 
De virker som om det er  mange af  de samme problemsti l l inger de forskel l ige in-
teressenter peger på.  Fx problemsti l l ingerne omkring hvad man foretager s ig  ved 
test  af  hele  datasæt og ISA 520 om analytiske procedurer.  Noget af  det vi  har 
funderet  over,  er  hvorvidt man kan passe data analytics  ind i  den nuværende 
ramme. Kan man lave en ekstra standard og proppe ind et  sted? 
 
Er der en forståelse  for at  dataanalyse kan indgå under dem al le  sammen? – It  og 
sådan noget bl iver jo hel ler  ikke nævnt generelt .  
 
Man kunne godt forestille at det ville foregå ligesom projektet om disclosure. Jeg tror ikke der var 
nogle krav der blev ændret, men der blev tilføjet lidt i de forklarende afsnit. Hvad skal man tænke 
når man laver dataanalyse, man skal huske at have fokus på fuldstændighed, jeg ved det ikke? Vi 
skal huske, vi sidder med nogle problemstillinger, hvor vi er kommet frem til at vi har fundet ud 
af det her er standardtransaktioner. Du bliver nødt til at teste om det er standardtransaktioner. 
 
Revis ionshus B mente det evt .  kunne bl iver en hel  ny metode indenfor revis ion 
på niveau med test  af  kontrol ler .  FSR mente det kun var et  værktøj .   
 
Nu skal du huske på, dem du har snakket med, ved ikke en skid om revision – det sagde jeg ikke. 
 
Jeg tror der er behov for, at der nogle steder der bliver præciseret nogle ting. De er næppe i form 
af en ny standard. Det er næppe i form af decideret krav. Det kan godt være det bliver noget 
mindre. Så snart man kommer over i at det bliver kombineret med noget kunstigt intelligens, 
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hvor du siger, jeg har taget alle transaktionerne og puttet ind i en black box og så har den sagt, jeg 
tror du skal kigge på de her 13 transkationer fordi de ser underlige ud, og så kigger man på dem 
og siger: Ja, det er sku rigtigt. 
 
Det var også vores diskussion med Revis ionshus B. Det kan være der laves en 
visual iser ing hvor man f inder 200 outl iers ,  skal  man så st ikprøve teste  heri  e l ler  
skal  man teste a l le .   
 
Der har vi vores egen guidance. Der er også lidt forskellige holdninger. Amerikanerne kunne 
nemt sige: Nu har du valgt dem her ud fordi det er høj-risiko, så må du jo teste dem. De er jo 
ikke blege for at teste dem. Det er der hvor vi siger, hvis der kommer 12 transaktioner, og det 
viser sig at det er den månedlige husleje, jeg har set kontrakten og man set lejemålet. Så holder 
man her.  
 
Har i  været i  dia log med FSR omkring det her digita le  revis ion? 
 
Vi er på et meget indledende stadie.  
 
Vi har været t i l  foredrag i  den sorte diamant.   
 
Det var jo et bluff, det var solgt som noget andet. 
 
Det handlede om scannet bi lag.  
 
Det er som med alle andre ting der er gratis, hvis det er gratis, er det dig der produktet.  
 
Det s idste spørgsmål vi  har,  er  hvi lke forventninger du har t i l  fremtiden. Hvad 
tror du på?  
 
Jo mere digitaliseret ting bliver, desto nemmere bliver det at trække ting ud og analyseret. Så jeg 
mener at der kommer mere og mere af det, ikke mindre. Det er også oplagt at sætte nogle algo-
ritmer på, der udpeget et eller andet.  
Der kommer nye teknologier, fx blockchain, hvor man kan være sikker på at en given transaktion 
er korrekt, da den er forankret både i den ene og den anden ende. Så man kan ikke forvanske 
den, så vil et eller andet bryde sammen. Hvor i dag tjekker vi et eller andet med et bilag, hvor det 
muligvis er falskt. Det vil selvfølgelig få en eller anden betydning.  
 
Mærsk og IBM har netop søsat  blockchain.  Det havde de netop også oppe at  
vende i  Fremtidens Regnskab, det der med at  der de transaktioner der er ,  og 
dem kan man ikke snyde med.  
 
Det er næppe noget der bliver generelt de næste ti år, men det kan være det bliver det på nogle 
transaktionsområder fx på bankoverførsler. Så du kan være sikker på at hvis de er betalt til 
Mærsk, så er de betalt til Mærsk. Det vil også komme til at spille en rolle. En ting jeg mener er 
vigtig, er forståelsen for den fysiske verden, fordi man kaster sig ned i nogle bilag. Det der med at 
forstå hvad fanden der foregår. Jeg har i mange år siddet med nogle regulatoriske regnskaber hvor 
jeg har siddet med fordeling, på fordeling, på fordeling. Hver gang har jeg spurgt, kan i forklar 
mig det fysiske i det her, og hvis de ikke kan det, giver jeg ikke noget for det. Det kan godt være 
de har fulgt nogle protokoller, men hvad er det reelt vi taler om? – Og den forståelse er super vig-
tig. 
Men det er da også åbenbart, hvis man nu ser, så en af de ting vi fokusere på er: Hvem har lavet 
de her transaktioner? Hvem er det der sidder og bogfører? – Så er det måske 100 eller 200 nogle 
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gange er det nogle sekretærer, her kan du lige præcis se hvem det er. Man får et helt andet indblik 
i kunden. Det der med at forstå kunden super godt. 
 
Det virker som om det er  det f lest  har fokus,  det der med kendskab t i l  kunder-
ne.  Det vi  undersøger er  om man kan bruge det t i l  resten. Fx kan man hurtigt  se  
om der sæson el ler  sådan noget i  omsætningen.  
 
Vi kan bruge data til rigtig, men vi skal have en fælles kritisk forståelse for data. 
 
Ja vi skal kritiske men vi skal forstå kunden. Der var nogle hollændere der havde et produkt hvor 
man kunne lave 500 rapporter, ja men du har brugt honoraret inden du er kommet til nr. 20. 
Især hvis det er sådan nogle hvor du skal teste alt muligt. Til sidst har du en myriade af ting du 
skal teste. 
 
Det handler a ltså  om at holde fokus på bolden.  
 
Ja, ja, helt klart. 
 
Har vi  mere? 
 
Jeg tror det ikke.  
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Bilag 9 - Interview Kim Klarskov, Copenhagen Business 
School 
	
Vi vi l  gerne undersøge hvorvidt data analytics  kan indgå i  de nuværende interna-
t ionale standarder om revis ion. Dette håber vi  derfor at  du har en vis  indsigt  i .  
 
Ja, det ved jeg ikke om jeg har, men jeg forstår spørgsmålet. 
 
Herudover har vi  også fokus på begrebsrammen, som standarderne er  en del ,  
samt hvis  du har lyst  t i l  at  give et  bud på fremtidens revis ion. Vil  du evt.  l ige 
præsentere dig se lv?  
 
Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision på CBS. Hvad skal man sige om det. Først og frem-
meste er det interessant at det netop sker nu. Det er faktisk for nyligt. Det her er ikke noget nyt, 
det er mildest talt ikke noget nyt. Det var et hot topic i slutningen af 1980erne, hvor man første 
gang begyndte at bruge de her computerværktøjer, som gjorde at man rent faktisk kunne teste 
hele populationer fremfor at basere sig på stikprøver. Det var på det tidspunkt at man begyndte at 
udvikle ACL bl.a. Det var godt nok lidt vanskeligt at bruge, men jeg kan huske da jeg arbejde 
som revisor var der nogle der skrev afhandling om dette emne. Vi taler 1989-1990, plus minus et 
år. Det er derfor ikke noget nyt, og hvorfor sker det så lige nu. Det er en interessant vinkel, og det 
er ikke det i har fokus på. Da man startede med revidere, reviderede man alt. Man vendte samtli-
ge bilag, og tjekkede om de var bogført korrekt på de rigtige konti og således, og så stemplede 
man det med et ”annuleret”-stemple, revisor var derfor igennem alle bilag. På et eller andet tids-
punkt kom man til et tidspunkt hvor virksomheden havde fået en hvis størrelse, og det her blev 
en lidt omstændigt måde at gøre det på. Der var nogle der fik den ide at man kunne basere det på 
stikprøver. 
 
Stikprøver var svært at få til at glide ned herhjemme. I USA startede man i 1930erne, herhjemme 
begyndte vi først i 1950erne. FSR lavede en ”standard”, som før hed revisionsvejledning og før 
det hed revisionsnorm. De lavede en omkring 1959 som omhandlede stikprøver, det var der 
enorm modstand mod blandt revisorerne herhjemme.  Det var der fordi måden man prøvede at 
sælge det her på, var at det var statistiske stikprøver. Fordi så kunne man med videnskabelig sik-
kerhed sige, at tingene var i orden. Det var de dog ikke særlige indstillet på, at man skulle regne 
på den måde. Statistik og revisorer har nok aldrig været noget lykkeligt ægteskab. Det var i starten 
af 1960erne, så i midten af 60erne var der nogle der fandt ud af at man kunne basere det på 
skønsmæssige stikprøver, man stak altså fingeren i luften og sagde vi tager fx 30 bilag og kigger 
på. Nu kunne alle revisorer være med og kunne se det indlysende i, og der gik ikke længere så 
blev revisionen lagt om til at alle baserede sig på stikprøver. Pointen er at, stikprøver ikke er et 
mål i sig selv, det er et middel. Målet er jo at kunne sige noget om det man revidere, og stikprøver 
var bare et middel til det. Nu er der så kommet nogle værktøjer der gør, at man kan revidere det 
hele igen, og ser man at vi begynder at gå tilbage til at kigge lidt mere på det. Det er ikke det der 
undrer mig, men mere det at det har taget 20-30 år, før man kom til den erkendelse, at det har 
være praktisk muligt. Tankerne har været tænkt inden da.  
 
Vi har været nede og snuse i  kælderen, og CAAT’s.  
 
Ja, Computer assited auditing techniques 
 
Har været meget udbredt I  l i t teraturen. 
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Ja, ved i hvad. Jeg har undervist i det herinde, siden engang i midten af 1990erne. Vi havde en 
enkelt lektion herpå cand. Merc. Aud. På det tidspunkt kombinerede vi den med en lektion i 
stikprøver, så man kunne komme lidt bagved teorien og samtidig vise hvad systemerne kunne. 
Hvis i øvrigt kigger på jeres lærebog, kommer den med en cd-rom. Det har været noget man har 
kunne rigtig lang tid. Tankerne har været tænkt længe. Hver eneste gang jeg har undervist, spurg-
te jeg ud fra en eller anden ide om at det ikke var relevant at undervise i, fordi nu er det jo bare 
noget folk kunne. Det er stadig ikke rigtig, ud fra min vurdering, ikke nævneværdigt ikke noget 
man bruger i praksis.  
 
Nu har vi  været ude at  snakke med PwC og Deloitte ,  og nogle af  deres revis ions-
teams bruger det,  men det er  langt fra  a l le .  Det er  primært på de store komplek-
se kunder,  hvor det giver mening. Som du siger,  det  er  ikke bredt udbredt.   Vi 
har snakket med nogle af  de mellemstore revis ionshuse,  og de anvender det ikke.  
De bruger se lvfølgel ig  analytiske procedure,  men ikke dataanalyse som sådan. 
 
nej nej, men hvis man går ned i detaljerne er der nogle revisionsmål, hvor det er mere velegnet 
end andre. Værdiansættelsen kan man måske sige lidt om, men tilstedeværelsen kan man i sagens 
natur selvfølgelig ikke. Der skal man ud og kigge på aktiverne, og se om de er i orden. Men især 
sådan noget som fuldstændighed og nøjagtighed, og den slags mål der går på om det hele er med, 
der er det jo genialt. Derfor undrer det mig at det ikke bliver brugt i forbindelse med fx at gå ud 
og se om lageret rent faktisk er der, og det ikke er bare er nogle tal på et stykke papir, og der ikke 
er alt for meget støv på varerne derude.  
 
Hvis man prøver at  koble det l idt  op på standarderne og begrebsrammen. Der 
står  ikke noget om dataanalyse,  de nævner CAAT, men el lers  ikke.  Der er  netop 
lavet  et  udkast  af  IAASB, hvor en masse interessenter der har kommenteret ,  og 
der er  bred uenighed om hvad dataanalyse er ,  hvad det kan og om det kan indgå 
i  standarderne.  Mener du at  dataanalyse kan indgå i  standarderne og begrebs-
rammen? 
 
Standarderne er jo grundlæggende, det samme med lærebøgerne, bygget på den her ide om stik-
prøver. Herudover er der smidt nogle linjer ind hist og pist om at man godt kan anvende sådan 
nogle ting. Jeg har jo ikke læst standarderne igennem fra en ende til anden for at se hvor de ikke 
passer. 
 
Det er  jo det vi  gerne vi l  g ive et  bud på.  
 
Grund tankegangen er jo at det er for dyrt at revidere det hele, derfor basere man sig på stikprø-
ver. Standarderne støtter jo så dette synspunkt. Det gør mange ting interessenter, en af de ting 
der er særligt interessante er fx hele væsentlighedsbegrebet som har direkte indflydelse på antallet 
af stikprøver. Hvis man ikke længere basere det på stikprøver, mister væsentlighed så hele sin be-
tydning for revisionen. Det er jo et lidt interessant perspektivt. Jeg tror nu ikke det er tilfældet, i 
planlægningsfasen vil det måske kunne flytte noget. Efterfølgende i udførelsen ser man på de fejl 
vi har fundet, om de er væsentlige. Men det vil selvfølgelig få mindre betydning, på den måde er 
det interessant.  
 
Man får nogle programmer der langt henad vejen kan gøre arbejdet,  se lvfølgel ig 
kan skal  der stadig være noget profess ionel  skepsis .   
 
Jo jo.  
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Der har været en bred diskussion om standarderne/begrebsrammen er udviklet  i  
en t id hvor der ikke har været fokus på teknologisk udvikl ing.  
 
Det er de faktisk ikke. Der har været masser af fokus på teknologi. Man har bare ikke rigtig ville 
skrive det ind i dem. Hvis man går over til it-revisorer som også laver standarder på fx CAATS, 
de interne revisorer har også lavet noget omkring audit technichs. Der er jo andre revisorer end 
de eksterne, det er jo jeres fokus, men jeg ved ikke, det kunne være man i praksis opfatter det her 
som noget it-specialiseret, som generalister ikke skal beskæftige sig med.  
 
Er de fremadskuende nok? – Vi har læst  en comment,  som nævner at  standarder-
ne bør være baseret  på principper.  Man skal  være fors igt ig med ikke at  inddrage 
noget der kun er gældende de næste fem år?  – Skal  man inddrage dette teknolo-
giske perspektiv e l ler  skal  man blot basere det på principper.  Er de principbase-
ret  nok? 
 
Jeg tror ikke det standarderne der sætter begrænsningerne. Før vi fik revisionsstandarderne, havde 
revisionsvejledninger, hvor vi havde RV 14 og RV 17, som omhandlede IT-revision. Der havde 
vi nogle vejledninger der specifikt omhandlede det her området. Det forsvandt da vi gik over til 
ISA’erne. På nogle punkter kan man sige: ”selvfølgelig er it en integreret del af virksomheden, og 
derfor skal vi ikke have en særskilt standard om det”. Omvendt kunne vi måske have noget der 
tænker lidt over det. Det er handler ikke om at revidere det hele eller tage stikprøver, men at 
kunne sige noget om det man skal sige noget om. Stikprøver er bare et værktøj ligesom CAATS 
er det, og her kan man så diskutere hvad der er bedst. Jeg mener alt andet lige at altid det vil være 
bedre at revidere 100%, da stikprøver har en stikprøverisiko, i og med der er en risiko for at den 
stikprøve man tager ud viser sig at være forkert.  
 
Der er altid en lille risiko for at det vil gå galt. Det er der mindre sandsynlighed for ved at revide-
re 100%, så kan der dog komme nogle andre problemer, meget at det foregår jo bag en compu-
terskærm, og man skal jo bruge sin professionelle skepsis. Man er nødt til at se hvad der foregår 
derude, for at beholde sin professionelle skepsis.  
 
Som du siger kan man ikke teste  t i l s tedeværelsen ved den her metode. 
 
Nej, det kan man ikke. Man er nødt til at komme ud og se på det. Det betyder også meget for 
værdiansættelsen. En ting er at det ser pænt ud på papiret, men det betyder ikke at det gør det 
praksis. Det interessant er jo at det dukker op igen, og at alle tænker ”det er godt nok spændende 
det her”. Hukommelsen rækker godt nok ikke langt i revisorverden. Det kan der være mange år-
sager til. Det er jo sådan set naturligt nok, dem der er partnere i dag er ikke særlig gamle, og der 
er grænser for hvad de har oplevet. Det man ikke har selv har oplevet, ved man ikke så meget om. 
Derfor ser vi nogle af de her forslag og ideer kommer op igen og igen, med jævne mellemrum, og 
bliver præsenteret som noget epokegørende, hvilket det ikke er. Det bliver blot pakket ind som 
noget andet. Det har noget at gøre med hvordan man oplever brugen af sådan noget og hvad man 
i det hele taget opfatter som god revision. Hvis man er opdraget til fra starten at opfatte revision 
som noget man basere på stikprøver, det går meget hurtigt fra at være middel til at være et mål, 
og så er det jo at man ikke helt har forstået hvad det handler om. Man skal forstå brugen. Det er 
sådan set bare at få det rullet ud. Det er min oplevelse at der er en hvis konservatisme i revisions-
branchen. Der er en tendens, hvor man meget kraftigt lader sig inspirere af hvad man gjorde sid-
ste år, hvor man lod sig inspirere af hvad man gjorde året før.  
 
Det er der selvfølgelig en masse årsager til, fx at minimere planlægning og omkostningerne hertil. 
Fair nok. Engang imellem skal man også måske prøve noget nyt eller lave nogle eksperimenter. 
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Det er  egentl ig  også det bi l lede vi  har fået  når vi  har ta lt  med Deloitte ,  hvor 
man prøver det på nogle,  men savner noget guidance.  De har de her værktøjer ,  
men hvad nu hvis  t i l synet kommer.  
 
Ja, nu kommer tilsynet ind over det hele. Det er klart, det er noget af det er er anderledes i for-
hold til gamle dage, hvor der ikke var noget tilsyn. Der kunne revisorer gøre hvad de ville og hvis 
der var en standard de ikke ville følge, så kunne de bare lade vær med det, fordi der var ingen der 
tjekkede det. I dag bliver de holdt op på det, og have den del dækket af. I gamle dage var de heller 
ikke meget for at gøre det. at det er sådan en kultur der skal ændres. I gamle dage var der nogle 
tekniske udfordringer, de var vanskelige at bruge, data kom i mange forskellige format. Det er 
meget lettere i dag. Pointen er at selv simple værktøjer kan læse alle formater. Det er ikke så svært 
at bruge, det var noget vanskeligere i gamle dage, der skulle man have it-kundskaber og kunne 
manipulere data.  
 
Hvis vi  går over i  at  revidere 100% igen, tror du så vi  skal  ændre begrebsram-
men og standarderne? Det er  jo bygget op omkring den her st ikprøvmetode.  Nu 
har vi  snakket r igt ig meget omkring det c lar ity project  og de ISAer vi  har nu. 
Det er  baseret  på r is iko og st ikprøver.  Tror du vi  kommer t i l  se  en opdatering?  
 
Standarder bliver jævnligt opdateret når der er behov for det. Behov opstår når praksis ændre sig 
ude i firmaerne, og her må vi nok få standarderne med. Standarder er jo ikke noget der bliver 
skrevet forud for praksis, det er noget der forklarer hvad god praksis i branchen er. På den måde 
praksis sig altid før standarderne, og hvis praksis ændre sig tilstrækkeligt meget kunne jeg da le-
vende forstille mig, at de standarder der berører de her områder, revisionsbevis, stikprøver og må-
ske lave en særskilt omkring det, der fortæller hvor de passer ind, hvor man kan bruge det, og 
hvor det ikke passer ind. Jeg kan sagtens se der er nogle faldgruber i det her, og den store faldgru-
be i det her er jo de revisorer der sidder på et kontor 100 km væk, der aldrig ser kunden. Der al-
tid nogle der overdriver i begge retning, og jeg kan forestille mig denne faldgrube vil være rele-
vant. Der kunne man godt have en standard der ligesom præcisere hvor man med fordel kunne få 
noget bevis ind, hvad er det for nogle revisionsmål det handler, og hvilke områder er særligt præ-
get heraf. Det er selvfølgelig rutine transaktioner, det her går bedst på. Det giver ikke så meget 
mening at køre det på regnskabsmæssige skøn. Hvad ligger der overhoved i det her begreb? – data 
analytics.  
 
Nu har vi talt om ACL og Idea, den type af 100% revision, men man kan også lægge meget andet 
ind i det. Analytiske procedure i al almindelighed, benchmarking, hvor man forsøger at vurdere 
risiko ved at holde nøgletal op mod branchetal, det er vel også dataanalyse i et omfang. Når jeg 
læser nogle af de her rapporter går det mere på 100% revision. 
 
Nu har vi  været igennem mange af  de comments,  og det er  meget 100% revis ion 
som der er  fokus på.  Standarderne s iger ikke så  meget om det.  De anbefaler  kun 
at  gøre det hvis  der er  meget få  transaktioner.  
 
Det giver ikke meget mening. 
 
Det er  i  a l le  t i l fælde noget folk ønsker guidance på.  
 
Ja ja. 
 
Vi har snakket med Lars Kiertzner omkring hans bog ”revis ions proces standar-
der”,  og her nævner han det er  interessant at  se  hvor hurtigt  nummer serien bl i-
ver fy ldt ud. Nu er der ikke kommet nogle nye standarder s iden.  
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Nej, men man har også haft travlt med at opdatere de gamle. 
 
Nu har vi  været inde og se på IAASB’s hjemmeside,  og det tager a l l igevel  noget 
t id at  opdatere de her standarder.   
 
Ja, det tager noget tid. Det tager endnu længere tid at lave en ny standard. Der er jo høringspro-
cesser. Først skal man lave et udkast hvor man bliver enige om hvad man vil. Så skal det i høring, 
og så skal man behandle høringssvar og så skal det ud igen. Det tager årevis. 
 
Hvis man så beslutter  s ig  at  lave en standard, kommer den standard så for sent?  
– er  det så  noget andet vi  er  gået  videre t i l ?  AI fx?  
 
Som der heller ikke er noget nyt i. Jeg skrev afhandling om kunstig intelligens i 1991. Det er der 
altså heller ikke noget nyt i. same story. Det var et kæmpe hit i slutning af 80erne og starten af 
90erne. Ekspert systemer der kunne lave væsentlighedsvurdering og risikovurderinger. Man ville 
gerne have ensartethed og mindre subjektive skøn så man firmaerne fik en ensartet praksis, og 
tænkte at IT-systemer måtte være vejen frem. Bryde det ned på et regelhieraki som alle kunne 
forstå. Nogle områder gik det fint nok, og andre var der grænser for hvor langt man kunne kom-
me. Intuitiv viden kunne man ikke putte ind i systemerne, folk skal kunne forklare hvorfor væ-
sentlighedsnivaeuet er det antal kr. hvis man ikke kunne det, kan man heller ikke putte det ind i 
et system. Nogle af de der folk var blevet rigtig til det og havde arbejdet med det i 20-30 år, så 
havde de bare en fornemmelse for hvor risikoen ligger, de kan ikke rigtig forklare det. Det er 
summen af alle oplevelser igennem deres karriere, det kan man ikke putte ind i et system.  
 
Der kom nu interesse for kunstige neuralenetværk i starten af 90erne, men det gik i glemmebo-
gen igen, og så kom Enron og Sarbenes-oxley, herefter er der 10 år hvor der er helt andre ting at 
tænke på i revisionsverden. De neuralenetværk, var et forsøg på at træne computere på data. På en 
måde er der noget dataanalyse, da det er databaseret. Man tager en masse input-data med noget 
tilhørende output, og prøver at træne computeren på samme måde som hjernen. Man kan ikke få 
det til at forklarer hvorfor det virker som det gør, men det lærer ud fra de erfaringer det får, og 
der vil det også kunne lære nogle intuitive ting. Man har gode erfaringer med det, ikke så meget i 
revision dog. Bankerne brugte det til kreditvurderinger bl.a. de var gode til identificere ud fra tal, 
hvor der er problemer. Det gik lidt i glemmebogen i revisionsverden, og så har der været stille 
indtil nu. Kunstig intelligens er også en mulighed her, på nogle områder. Det er dog mere i plan-
lægningsfasen, ikke så meget i bevis, men mere i planlægningsfasen. Herefter blev der udviklet 
nogle hvor værktøjer, hvor man forsøgte at overvåge klienternes systemer, som kan rapportere til 
revisor hvis noget går galt. Det var koblet op på ideen om reel tids revision, om at man skal kun-
ne revidere noget samtidig med det sker, og ikke et år efter. 
 
Ja for det er  også noget der er  meget oppe at  vende. Continous audit ing.  
 
Ja ja det skrev jeg en artikel om i 2003, så det er heller ikke noget nyt. Dengang var det allerede 
gammelt. Det interessante er at det komme igen. Det er ikke noget der kan erstatte revisioner, 
men det er da meget smart at have alarmer sat op ude hos kunderne, så hvis der er noget der går 
galt får man det at vide med det samme og ikke et halvt år efter. Det kan jeg sagtens se noget ide 
i, så kan det være man skal lave et uanmeldt eftersyn. 
 
Det giver god mening.  
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Ja, det giver da god mening. Det er også en god service for kunderne set i forhold til besvigelsesri-
sici. Mange af de her ting har været præsenteret som noget der kunne erstatte den almindelige 
revision, det tror jeg nu ikke det er. Det er noget der kan supplere den i et eller andet omfang.  
 
Det er  der også meget diskussion omkring. Er det en erstatning el ler  en supple-
r ing,  og der l ige så  mange der er  for det,  som der er  imod det.  Det virker ikke 
r igt ig som om at folk kan blive enige om hvor vi  skal  hen.  
 
Ja,  der er  ikke r igt ig så  meget enighed. Der bl iver  smidt en masse bolde op, men 
ingen griber dem.  
 
Ja en masse bolde der har været oppe i luften mange år før, som er røget ned igen, og nu er de 
blevet kastet op i luften igen. Det interessante her er, at 1. hvorfor bliver de kastet op igen? – 2. 
Er der noget der har ændret sig, og den her gang bliver de så grebet?  
 
Der er  sket noget i  forhold t i l  den teknologiske udvikl ing s iden standarderne 
blev skrevet.   
 
Ja det, er der der. Revisorer har altid tilpasset revisionshandlinger til klienternes systemer. Det er 
lige fra tidernes morgen. Da man indførte forretningsgange og interne kontroller, fangede reviso-
rer det forholdsvis hurtigt, og det kunne da godt være vi i stedet for at hakke bilag af for at sige 
noget om helheden, kunne se på systemerne og deres evner til finde og rette fejl. 
Så fik man den ide man kaldte analytisk revision, system analytisk revision kaldte man det. Det er 
sådan en 1960er ting. Man tegnede flow charts og alle forretningsgange, det er bare eksempler på 
det. Da man indførte risikostyring, som faktisk var revisorer som hjalp med, der fangede man 
også den forholdsvis hurtigt. Jo mere det fungere jo mere kan vi basere revisionen på det. Det 
interessante at se på her, er hvordan virksomheden vælger at anvende it på, fordi så vil revisorerne 
kunne basere revisionen på det. it i sig selv er jo ikke noget nyt, men måden man bruger det på og 
hvordan ledelser får det præsenteret på. Der er jo alle de her dash boards. Instrumentpaneler der 
skal give et øjebliksbillede af hvordan situationen er i virksomheden. Det er jo ikke noget der er 
lavet for revisorerne skyld, men noget virksomhedsledelsen har så de løbende kan følge med i 
hvordan det går. Jo flere af den slags systemer der er, det er jo noget revisorer kan basere en revi-
sion på, det er jo noget der gør man kan nå at reagere i tide. De helt store problemer der bekym-
rer revisor er jo going concern problemer, at man kan stoppe det inden det kører helt ud af skin-
nerne. POSTNORD!! Det kunne man godt have fundet ud af noget inden. Så er der selvfølgelig 
væsentlige besvigelser, det er de to ting revisor normalt får tæsk for. Så er det selvfølgelig alle de 
hændelige fejl der sker, dem skal man selvfølgelig også finde. Hvis ledelsen har styr på det, og 
identificere besvigelsesrisici, og risici for at virksomhedens strategi er ved at fejle, det er jo going 
concern i sidste ende. Så kan man tide nå at reagere, man kan nå lave noget andet, eller lægge 
forretningen om, eller omstrukturere den og trimme den. Der hvor jeg ser noget nyt ske, er hvor 
virksomhederne bliver bedre og bedre til at overvåget deres egen forretning. Det er så noget revi-
sorerne måske kan basere revisionen på. Det er jo kontroller i sig selv, som man så kan teste. Det 
er jo ikke 100% revision men test af kontroller. 100% revision er jo substanstest.  
 
Nu har vi  et  fæl les  sæt standarder Kim, nu nævnte du at  vi  har andre standarder 
for i t-revisorer og interne revisorer,  dem har ikke kigget så  meget på.  Ser du det 
som en styrke at  vi  har det her fæl les  sæt standarder som IAASB udvikler ,  som er 
gældende for hele  EU, men der er  f lere og f lere der implementerer det.  Er det et  
sol idt  rammeværk?  
 
Tidligere havde vi  jo nogle danske revis ionsvej ledninger.   
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Tidligere var det lokale standarder hvor vi havde danske revisionsvejledninger. Hvert land havde 
deres. Alt andet lige er der mange fordele ved at have et stort sæt, og det vigtigste er det giver nog-
le fælles rammer for hvordan man gør tingene, og dermed tingene mere gennemskuelige og sam-
menlignelige. Det er det samme med regnskab. Prisen for det er så det at man ikke kan tilpasse 
det til lokaleforhold, det kan man lidt hvis det er lovgivning. I danmark har vi en virksomheds-
struktur der er præget af mange små virksomheder. Man kan sige meget om ISAerne, men de er 
ikke beregnet til SME revision. 
 
Det vi l le  være synd at  s ige.   
 
Det ville være synd at sige, og det har også været det evige anklagepunkt mod dem. Der er en hel 
del overkill set i forhold til den revision man render og laver herhjemme. Vi har så fået hævet re-
visionspligten og sådan nogle ting, som måske har fået fjernet nogle af de mindste revisioner. Der 
udviklede vi tidligere nogle standarder der passede til de forhold vi havde herhjemme. Alt andet 
lige, tror jeg, der er større fordele ved at have noget fælles. Økonomisk er det også nemmere for 
firmaerne, at man ikke skal have forskellige revisionsprocedure i hvert enkelt land når man nu fx 
har PwC. Så man kan have en fælles tilgang. 
 
Ja,  v i  har bl .a .  været ude at  snakke med PwC, Lars Engelund som bl.a .  s idder i  
FSR. Han sagde at  der var stor str idighed internt i  PwC, da der stor forskel  på 
revis ionskulturen fra Amerika t i l  Europa. Selvom man har et  fæl les  sæt standar-
der,  er  der stadig forskel l ige kulturer,  fx  når man ser  på st ikprøver.  Han sagde 
amerikanerne er  ikke blege for at  teste  afsted,  hvor man i  Europa er  mere r is iko-
orienteret ,  hvor man opsti l ler  efter  nogle parameter.   
 
Den aller største ting standarderne har gjort, er nok at ensrette det og fjerne en hel masse auto-
nomi fra den enkelte revisor. Da jeg startede som revisor, der reviderede man efter den partner, 
man nu arbejde for, fandt var god revision. Der var stort set ingen firma tilgang. En partner ville 
have det på en måde, en anden på en anden måde, og lagde vægt på noget helt andet. Revisions-
firmaer var bare kontorfælleskaber for revisorer der gjorde lige hvad der passede dem. Så kunne de 
så slås lidt om ressourcerne og fordele overskuddet. Der var ikke så meget samarbejde der. Nogle 
var dygtige og nogle var lidt gamle og deres viden var gammel. I dag er alt det der fjernet, her er 
der nogle faste rammer, hvor der forventes hvad man gør. Det er i virkeligheden den aller største 
fordel ved et fælles sæt standarder. Man har fået alle de gamle revisorer der ikke var opdateret på 
noget som helst, fjernet. Nogle af dem er der selvfølgelig stadigvæk. Nu vi de trods alt der er nog-
le standarder de skal følge, og det bliver forholdsvist ensartet ude i firmaerne. Kvalitetsspændet er 
snævret ind med standarderne, og det er selvfølgelig et gode. Prisen er selvfølgelig at der ikke er så 
mange der eksperimentere med noget nyt, som relatere sig til jeres emne. Hvorfor skulle nogen 
tage en chance, og prøve noget nyt og spændende, hvis det eneste man får ud af det, er tæsk fra de 
andre partnere, kvalitetstilsynet eller hvem det nu er. Incitamenter til at udvikle er ligesom fjernet 
fra den enkelte revisor, så kan det godt være de ligger i en eller anden faglig afdeling, men det er 
prisen. Man kan jo ikke gøre noget uden der er en negativ konsekvens, det er så den her. Innova-
tion i revisionsbranchen er problematisk, også af mange andre årsager. Måden hvorpå revisions-
virksomhederne er organiseret på, der er ikke nogen læringsmekanisme indbygget i revision. Hvis 
du nu var tømrer, og du gik ud og byggede et hus, så vil du få noget feedback, det er fanme flot, 
eller din mester kunne gå ud og se på det du havde lavet. Hvad får man af feedback som revisor, 
ingenting, engang imellem får du en MUS-samtale. Kunderne får du ikke feedback fra, heller 
ikke fra partnerne. Partnerne får heller ikke feedback, det er kun hvis det går rigtig galt. 
 
Man får aldrig rigtig et loop, nu gjorde jeg noget rigtigt så skal gentage den handling, eller nu 
gjorde jeg noget forkert, så skal jeg lade vær med at gentage det. læringsloopet er koblet af i revi-
sion. Det ville være en stor lykke for revisorer hvis man finde en eller anden måde at få det etable-
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ret på. Men det kræver man giver folk mulighed for at tilpasse egne handlinger. Det gør hele den 
kvalitets ide, om at man gør det fuldstændig ensartet hver gang. Det er jo sådan en slags iso kvali-
tet, at man gør tingene ensartet. Der er jo mange andre kvalitetsopfattelser, kundernes opfattelse 
af kvalitet har jo ikke noget med det her at gøre. Det er heller ikke kvalitet som excellence, altså 
den bedste kvalitet man kan lavet. Det er jo en ensartet masseproduktions opfattelse af kvalitet, 
som er okay, men man får ikke lavet en rolls royce eller en ferrari, eller hvad der svarer til det i 
revision. Man får lavet en lille standard bil.  
 
Nu sagde du at  det er  praksis  der driver standarderne.  Så er  det måske praksis  
der skal  tage det første  skridt.   
 
Det er praksis der løber forrest. Hvis man gerne vil noget, kan man måske lave nogle standarder 
der tillader det. Det vil jeg da synes var meget passende, at man lavede en standard på det her 
område, som ligesom udpeget hvad der var af potentiale og faldgruber i det.  
 
Særligt  fa ldgruber er  folk opmærksomme på.  Hvad må vi  ikke? – men ikke så 
meget hvad må vi  godt.  Det har folk en r immelig bred forståelse  for,  men hvor 
må vi  ikke træde ved s iden af .  Hvor bl iver  vi  straffet?  
 
Fra virksomhedernes perspektiv, kan jeg da ikke forestille mig at det må kunne gøres billigere. 
Revisionen må kunne gøres billigere ved brug af det her. Hvis man skal teste noget mindre må 
det sku da blive billigere. 
 
Vi snakkede med PwC, som mente er  der måske vi l le  bl ive lavet  for mange ana-
lyser .  
 
Hvis man hele t iden laver analyse på analyse,  bl iver det l ige pludsel ige dyrere.   
 
Det er måske også noget med hvem man sætte til det. Det er måske ikke noget man skal sætte 
helt nyansatte til, eller HD eller HHX. Sådan nogle fuldstændighedstest hvor man tjekker ubrudt 
nr. rækkefølge på faktura, sådan en helt standard test for fuldstændighed. Man tager faktura, hvis 
de er fortløbende nr. kan man tage alle og teste samtlige faktura og se om alle er med, det tager 
sådan her ”knips”. I stedet for du skal ud og tage stikprøver på omsætningen.  
 
Hvem kan gøre det? Det kan i virkeligheden de fleste, så længe datagrundlaget er i orden.  
 
Man kunne godt mærke de var nervøse for at  det  l ige pludsel ige var a l le  mulige 
andre analyser  der blev lavet .  
 
Det er klart når man sidder og leger. Har i prøvet at lege med det her?  
 
Nej.  
 
Det skulle i tage at prøve, som sagt så er der en cd-rom med lærebogen, der er også nogle eksem-
pler. Jeg lavet en case, den kan jeg stadig pille lidt i, og finde nogle nye ting. Det er jo jeg ikke så 
bange for. Det gælder jo også en test af kontroller, der kan du jo også blive ved med at tage stik-
prøver. Hvis du har fået at vide du skal tage x antal, tager du x antal, hverken mere eller mindre. 
Hvis du får at vide du skal lave en test af fuldstændighed hvor du tester ubrudt faktura rækkeføl-
ge. Jeg kan ikke se det i sig selv giver anledning til at lave alt muligt mere. Det skulle så lige være 
hvis man bad folk om at udvikle, og prøver at kigge materiale igennem for at se hvad der var pro-
blematisk.  
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Nej nej ,  men det lød også på PwC om at de havde nogle meget str ikse retnings-
l injer  omkring hvad man kan bruge dataanalyse t i l  nu, så  man var s ikker på er  
blev skabt kval itet  og samtidig omkostningsbesparende. Selvom mange prædiker 
kval itet ,  så  ved man godt det er  kroner og øre der tæl ler  i  s idste ende.   
 
Så er der selvfølgelig hele det perspektiv hvor man kan fortælle kunderne noget de ikke vidste i 
forvejen. Ned og kigge på tallene. Nogle steder kan man, men ikke alle steder. Det gælder jo især 
på lagerområdet, hvis man får lavet nogle grundige analyser og ser hvad der rykker og hvor der er 
noget der ligger og samlet støv. Det er ikke altid de har helt styr på det, særligt ikke i de små virk-
somheder. Der kan det godt være man rent faktisk kan få nogle gode diskussioner og kan give 
nogle råd.  
 
Så kan det være revisor l ige pludsel ig får  noget feedback fra  kunden.  
 
Der er nogle andre muligheder i det og man kan få nogle andre fordele. Hvor bruger man eller 
sådan nogle ting? – det gør man måske på debitorerne hvis de ikke har ordentligt debitorstyring 
 
Så kan man prøve at aldersopdele det og kigge lidt på hvordan de fulgt op det her derude. Det er 
nok nogle af de større områder hvor vi ser de bruger sådan nogle ting. Så kan man selvfølgelig 
bruge det til exceptions, hvor man prøver at fange der hvor der sker noget der ikke er normalt. 
Sidder de lige pludselig og bogfører om natten, er det den klassiske. Det kan der være gode grun-
de til, men det kan også være fordi der er en eller anden der gang i noget der ikke tåler dagens lys.  
 
præcis  den der med at  bogfører om aften og weekend.  
 
Jamen folk i bogholderier arbejder også over engang imellem, det kan være de er blevet syge og 
skal indhente et eller andet, eller hvad ved jeg. Der kan være alle mulige andre undtagelser, hvor 
der bliver bogført og foretage rettelser i stor stil.  
 
Mange f lere manuelle  hensættelser  i  s lutningen af  regnskabsåret .  
 
Ja, altså det der hen imod slutningen af året kan man også hive ud og kigge på. På den måde er 
der nogle muligheder der. Jeg håber og tror det er kommet for at blive.  
Det virker som om der er mange der er rigtig opmærksomme på det.  
 
Det virker også som om husene gerne vi l  have det t i l  at  ske.  Mere en de endda 
kan nu. De vi l  gerne implementeret  det i  deres  revis ion, nu har vi  ikke snakket 
med så mange,  men dem vi  har,  v i l  gerne.  Hvis  det stemmer overens med det du 
s iger om at det er  praksis  der driver branchen, så  er  det  nok også den vej  det  
går.   
 
Ja, hvis man er indstillet på at folk går i gang med det, og ligesom får defineret nogle områder 
hvor man kan anvende det, og hvor man skal lade være, så prøv med noget fuldstændigheds-
check, det er der jeg ville gøre det. Se at det hele er kommet med.  
 
har vi  mere? 
 
Nej det tror jeg ikke.  
 
det er jo et stort emne. Der er jo mange ting at tale om. Der hvor jeg ikke kan bidrage er jo på de 
enkelte standarder, jeg har læst dem med det i tankerne. 
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Vi har et  afsnit  omkring historisk udvikl ing.  Det er  l idt  l igesom, at  fra  2005 er 
der sat  en stopklods i  det  meste af  det skriv man kunne f inde.  Man kan ikke r ig-
t ig  f inde noget nedskrevet omkring hvad der er  sket på området fra  2005 frem 
ti l  i  dag.  Så kan det godt være man kan f inde en art ikel ,  men man kan grave 
mange art ikler  frem hvor der hel ler  ikke står  noget brugbart .  Der er  f lere bøger 
med et  historisk perspektiv,  men det stopper typisk i  90erne.  Så kan vi  s idde og 
s juse os frem ti l  hvad der er  sket  s iden, men det er  trods a lt  20 år s iden.  
 
Jeg undrer mig over, hvad er det der er sket lige nu der gør at alle er blevet enige om at bruge det? 
 
Vi har spurgt ude i  husene hvorfor det er  l ige nu.  
 
hvorfor er det lige nu og ikke for tre år siden.  
 
Det er  indenfor de s idste halvandet t i l  to år ,  der er  a l le  blevet enige om at nu er  
det nu. Der er  ikke r igt ig nogen der kan give et  endegyldigt svar på det.  
 
Det undrer nemlig mig lidt.  
 
Det er  en del  af  vores problemformulering.  Hvorfor l ige nu og hvorfor ikke får  
tre  e l ler  fem år s iden. El ler  hvorfor ikke om to år? 
 
Jeg tror det rykker,  ikke kun i  revisorbranchen, men på tværs.  Jeg s idder t i l  dag-
l ig  som control ler  i  en marketing afdel ing,  og jeg ved de s idste par år  har haft  
meget fokus på dataanalyse og art i f ice l  intel l igence,  det har de meget fokus på 
ude hos os.  Jeg ved ikke om det er  brancher på tværs der rykker samtidig.   
 
nogle af de steder hvor jeg set forskellige præsentationer for revisionshuse der har eksperimenteret 
med det her. Noget af det man gjorde i England, jeg tror det var KPMG i England, de brugte 
CRM software, så omformede de det til kundeovervågning, det er software der overvåger kunde-
relationer. Så satte de det op til at rapportere key-performance indicators ude hos virksomheder-
ne, og så sendte den nogle rapporter til revisor hvis der skete nogle ændringer. Det var rent faktisk 
sådan at revisor fik en sms. Det var i 2003 cirka, men det var eksperimentering.  
 
Nogle gange tager man et system der er der i forvejen, og gudved om man kunne tilpasse det, 
marktingssystemer er jo glimrende til sådan noget.  
 
Det kan godt være det er  fra  kunderne det kommer, data analytics  generelt .  Det 
er  meget interessant.  Alt  l i t teratur fra  a l le  interessenter er  kommet l ige nu.  
 
ja  det er  udgivet  indenfor det s idste halve år .  Det er  s jovt at  vi  ikke har hørt  om 
det på Cand. Merc.  Aud. Uddannelsen.  
 
Som sagt, hvis i var startet for tre-fire år siden var i også blevet undervist i det. Jeg tror det var 
IDEA jeg plejede at bruge, hvor i ville få demonstreret hvordan det virkede. Nogle gange når der 
er noget nyt der skal ind, er der noget gammelt der skal ud. Det er jo sjovt nok, det er rigtig sjovt 
at sidde og lege med.  
 
Jeg må hjem og f inde CD-rommen jeg tror jeg har den i  skabet .   
 
I er velkomne til at komme forbi og kigge en dag, så kan jeg vise jer hvad sådan en kan. Det er 
sådan set udmærket til at få en fornemmelse af hvordan det virker. Det virker lidt ligesom excel 
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nærmest, det er sådan samme sværhedsgrad. Når man først har fået det en ligger der en masse 
standard ting, man nok lige skal være revisor for at vide hvad det er. Funktioner til aldersopdeling 
og sådan noget. Det meste af det er bare funktioner, der er super nemme at bruge. Det har så den 
fordel frem for excel at du jo ikke kan ændre i det data du har fået. Du kan ikke ændre i den fil 
du har fået. Det er jo ret vigtigt, særligt hvis du køre online på et eller andet. Jeg har aldrig forstå-
et hvorfor man ikke brugte det noget mere.  
 
det kan være det kommer nu.  
 
Ja, det være det kommer nu.  
 
Det bl iver  spændende og se hvor vi  bevæger os hen.  
 
I skylder jer selv lige at prøve at bruge det her program. Den der cd-rom. 
 
Vores vej leder har t i lbudt at  vise  hvordan de bruger det ude hos EY. 
 
Vi har Christ ina Davidsen som vej leder,  og hun har t i lbudt at  vise  hvordan de 
bruger det i  praksis .  Jeg arbejder hos Deloitte ,  men jeg arbejder ikke som revi-
sor,  så  vi  har ikke den samme indsigt  i  revis ion. Selvfølgel ig har vi  haft  under-
visning,  men nogle gange skal  man have l idt  jord under neglene for at  få  den 
helt  r igt ige indsigt .  
 
at sidde og se på et system giver ikke rigtig nogen indsigt, man skal have noget data at arbejde 
med. Hvor man ligesom kan se det, og så får man hurtigt en fornemmelse af det.  
 
Var det det?  
 
Jeg håber i kan bruge det. Vi fik jo snakket om mange forskellige ting. Der sker godt nok mange 
ting i øjeblikket, og nu ved jeg ikke om i er opmærksomme på alt det. Det er en agenda der 
handler om mange andre ting, hvad skal revisor have af viden. The future of audit og så videre. 
 
Det er  nogle af  de t ing vi  har kigget på.  
 
Det er igen en interessant diskussion som heller ikke er ny. Jeg har et guldkorn mere. En da de 
ting der også skete i slutningen af 1990erne, var at der bredte sig en kæmpe pessimisme i især den 
amerikanske revisorproffesion, det var drevet af den amerikanske formand for IACPA, som sam-
tidig var formand for KPMG i USA, som hed Bob Elliot. Han havde den ide, at revision var et 
produkt i det sidste stadie af sin produktcyklus, det er jo sådan en marketingsmodel. Det var fla-
det ud, der blev ikke solgt mere revision, og vi ved godt at når kurven flader ud, så begynder den 
bare at bevæge sig nedad og så dør et produkt.  
 
Revision var der hvor det skulle dø, og hvorfor skulle det så det? – jo det skulle det fordi vi havde 
fået internettet, og folk kunne søge informationer om virksomheden på alle mulige andre måder 
og regnskabet var derfor irrelevant. Det blev mindre og mindre brugt til at træffe beslutninger ud 
fra. Der er informationer tilgængelige alle mulige andre steder, i realtid i øvrigt. Det regnede han 
med. Så skulle de jo finde på noget nyt og satte det her assurance services i gang, og det kender jo 
alt til. De havde en masse ideer til nogle konkrete produkter til assurance services, og de gik alle 
sammen ad helvedes til, men ideen levede videre. Pointen var at, man mente at revision var ved at 
uddø, fordi regnskabet var ved at dø, og når der ikke er noget regnskab længere så skal det heller 
ikke revideres længere. Så skal man i givet fald til at revidere alt muligt andet. De havde nogle 
meget eksotiske ideer, revisor skulle revidere hvor godt gamle mennesker blev passet på plejehjem, 
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et produkt de kaldte eldercare. Det gik jo på at i USA er plejehjem privat virksomheder, og børn 
bor ofte flere tusinde km væk, og kan derfor ikke følge med i om de gamle bliver passet ordent-
ligt, eller det er profitten der tager over. Der måtte man selvfølgelig have nogle der kommer tjek-
ker, og nogle kriterier for hvor godt de bliver passet. Det kunne jo være nogle revisorer der kom-
mer og tjekker om de bliver passet godt nok. Det er jo bare et eksempel på assurance services. 
 
Det er  s jovt du s iger det,  v i  var  inde og interviewe Vibeke Sylvest  som sidder i  
fagl ig  afdel ing i  FSR. Hun mente at  revisorer skulle  lave f lere erklæringsopgaver 
med sikkerhed, bl .a .  mil jø og havde mange gode ideer.  Jeg tror man skal  have 
mere fokus på kerneydelsen revis ion, det tror jeg ikke kommer t i l  at  forandre 
s ig.   
 
Det der var det interessant ved den her diskussion er, at selvom det er 15 år siden lever regnskabet 
i bedste velgående selvom folk har mere og mere information ved siden af. Det viser sig jo at de 
ikke har al information, jeg kan jo se at hver gang der kommer et regnskab fra en af de store på 
børsen, så sker der noget med kursen. Al information har jo tydeligvis ikke været derude i forve-
jen.  
 
Det var jo også oppe at  vende t i l  åben hus.  Der er  jo stadigvæk en bruger der 
skal  have indsigt  i  hvordan virksomheden. 
 
Du må forstå at dengang var folk internet-begejstret, og jeg kunne da også selv have fået den ide. 
Jamen selvfølgelig når al information er tilgængelig, hvad skal man så bruge et regnskab til? Det 
kan da godt være henad vejen, at regnskaber bliver overflødige, men det er ikke lige nu og her. 
Det var også sådan lidt af den agenda på den tid. Det er en af de agendaer der er ved at komme 
op igen, nu kommer de her future of audit reports.  
 
Der var mange t i l  åbenhus der var bange for,  at  hvis  de uddannede s ig t i l  rev i-
sor,  v i l le  de så  være revisorer om 10 år?  Internet og robotter  kommer jo t i l  at  
overtage det hele.  Der skal  stadigvæk være nogle der påtager s ig  r is ikoen. 
 
Ja, og der skal være nogle der tjekker de systemer. Så er det bare en anden rolle. Man kan jo sådan 
set revidere alt, hvis der blot er nogle kriterier man kan holde det op imod. Gamle mennesker på 
plejehjem. Hvordan virksomheder passer på hinandens informationer. Sikkerhed på e-
handelssider, det var jo det helt store de regnede med at lave. Webtrust hed det. Det var en dund-
rende fiasko, fsr lavede også selskab herhjemme der skulle lave det. Det var udset til at være spyd-
spidsen der skulle drive de her assurance services, men det blev den største marktingsfiasko i det 
20. århundrede, man nogle sinde har set. Det har var helt indlysende, folk vil ikke handle hjem-
mesider hvis de ikke er sikre på at behandler de informationer du sender, på en forsvarlig måde, 
eller deler dem med nogle andre. Er det en fuphjemmeside eller noget andet. Så kunne man få 
sådan et webtrust segl på hjemmesiden, der gjorde at revisor havde chekket den. Der var dog nog-
le problemer. Revisor var kommet ind et sted, hvor markedet ikke opfattede revisor som en med 
nogle specielle kompetencer og der var et hav af konkurrenter. Sådan nogle segl findes i bedste 
velgående i dag, verizyn eller hvad de nu hedder. Man kan se det er sådan nogle små nogle nede i 
bunden af siden. Revisor fik derfor lige pludselig konkurrence. Det kan godt være de brokker sig 
over konkurrence ude i firmaerne, men det er trods alt kun intern konkurrence. På at forestille 
dig hvor konkurrence ville blive hvis du slap samtlige konsulenter og alt muligt løs, så ville den 
blive hård. Der sker en masse, jeg tror ikke det der data analytics skal ske ses som noget isoleret 
fra alt det andet.  
 
Det der undrer mig er at hukommelsen ikke går længere, da det her også skete i 90erne. Det er 
ligesom glemt. Jeg tror det er fordi de er gået på pension, de bliver tvunget på pension når de er 
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60 år, det betyder de har 20-30 år max. Det vil sige deres hukommelse ikke er meget længere, det 
er den hukommelse der er i revisorbranchen. De ved ikke hvad der skete den gang. Jeg tror det er 
sådan en underlig biting, at man skal pensioneres så tidligt. Hukommelsen bliver lidt kort, man 
ved ikke hvad der er sket før og der bliver ikke rigtig overleveret.  
 
IAASB har været ude med noget og nu er  det spredt ud over hele  verden, og nu 
kan det være det påvirker det fremover.    
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Bilag 10 - interview Respondent A 
	
Vi har en semistruktureret  struktur hvor vi  begge to byder ind. Der er  ikke nog-
le  af  der er  erfarne interviewere,  e l ler  det er  vi  jo blevet  l idt .  
 
Jamen i  og med vi  ikke helt  ved hvad vi  får  at  v ide,  skal  der også være rum ti l  at  
v i  spørger ind t i l  det .  
 
Vil  du l ige præsentere dig se lv og fortælle  hvad din rol le  er  her i  Revis ionshuse 
A? 
 
Ja, jeg sidder i faglig afdeling. I professional practice, på revisionssiden. Jeg arbejder 2/3 af tiden 
med det, og en 1/3 del af tiden med kunder, og i virkeligheden er det halvt halvt. Jeg har arbejdet 
på kunder siden dengang i november og det gør jeg stadigvæk. Stadigvæk status. Jeg arbejder sta-
dig rent praktisk som alle andre revisorer med kunder og revisioner, og så har jeg det faglige ben 
med, og som sagt er vores faglige afdeling organiseret på den måde at nogle sidder med regnskab 
og nogle sidder med revision. Jeg sidder rigtig meget med revisions metodikker og revisionsværk-
tøjer. Derfor er jeg også den der er ansvarlig for at implementere dataanalyse her i Revisionshus 
A. Selvfølgelig er der nogen fra Global der laver alt materialet, men her i Danmark har jeg så væ-
ret ansvarlig for at vi får lavet undervisning, vi får rulle vores værktøjer ud, og vi får rullet vores 
metodikker ud omkring dataanalyse. Det er sådan ultrakort. 
 
Vi vi l  gerne have en definit ion på dataanalyse,  hvad i  forstår  ved det?  – Nu har 
vi  snakket med nogle af  de andre huse,  og der er  l idt  forskel l ige forståelser  for 
hvad dataanalyse er .  Kalder det dataanalyse,  data analytics  e l ler  data analysis?  
 
Vi kalder det ikke nogen af tingene. Hos os der har vi en samlet betegnelse vi kalder Analyseværk-
tøj A, og nu kan jeg ikke huske hvad Analyseværktøj A er en betegnelse for, men nedenunder det 
ligger et større apparat af værktøjer, altså de tekniske It-værktøjer der kan lave forskellige analyser. 
Så har vi selve metodikkerne, altså hvordan man gør det. Vi har en masse præsentationer, altså 
hvordan man præsentere det, og hvordan afrapportere vi i forhold til kunderne. Generelt har man 
en pakke med værktøjer og vejledninger, og skabeloner til at afrapportere det i. Alt det ligger ne-
denunder dataanalyse. Det er det hele. Både værktøjerne, vejledninger og metodikkerne, eksekve-
ringen og afrapporteringen af det. jeg er jo praktikker, så jeg har aldrig sat mig ned og kigget i en 
lærebog, som man måske har inde på CBS, og kigget hvad betyder dataanalyse. I praksis så er det 
jo en pakke, der er nødt til både at være nogle værktøjer og noget vejledning, ligesom alt andet 
revisionsmetodikker, og der nødt til at være noget der styre, altså nogle skabeloner og vores ar-
bejdspapirer.  
 
Der nødt til at være noget der styrer hvordan vi dokumenterer, når vi rent faktisk har eksekveret. 
Hvis tager dataanalyse i sig selv, så er det det at putte data ind i nogle værktøjer som sortere data 
på nogle bestemte måder og smider noget resultat ud, som man sidder og analyserer på. Herinde 
ligger det som en samlet betegnelse, hvor der ligger alle de ting som skal til for at tingene kan bli-
ve eksekveret.  
 
Lidt mere i  dybden med hvordan i  anvender det.  Er der nogle særl ig  t ing i  an-
vender det på e l ler  er  det  meget bredt.   
 
Vi anvender det på hele revisionsprocessen. Vi har vejledning i at anvende dataanalyser, alle muli-
ge forskellige værktøjer. Vi har nogle bestemte værktøjer som er udviklet til at lave dataanalyse i, 
man kan også bruge andre værktøjer, men der er udviklet noget særlige værktøjer. Her kan man 
trykke på nogle bestemte analyser som er sat op på forkant, og som understøtter fx planlægning, 
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og det understøtter hvis du skal lave gennemgang af processer og lave en procesforståelse. Der er 
lavet nogle forskellige dataanalyser, som rent faktisk kan vise hvordan bevæger data sig, fra det 
bliver tastet ind i systemet, til det bevæger sig til hvor der kommer et salg ind, hvor salget bliver 
til tilgodehavender og bliver til en betaling, her kan man sidde og analysere på en totalmængde af 
data. Det understøtter procesforståelsen at vi får internt at vide at data rent faktisk opfører sig på 
den måde, som man får at vide en proces fungerer. Vi har forskellige dataanalyser vi anvender i 
vores substans revision, som vi bruger lige nu i status og detailrevisionen. Vi bruger det egentlig i 
alle faser af revisionsprocessen. Vi har simpelthen værktøjer, it-værktøjer, hvor der er programme-
ret forskellige analyser indeni, så der er vejledninger i hvordan vi hiver data ud hos kundernes 
systemer og hælder dem ind i vores egne systemer. Og så trykker man på knapper og så smider 
den forskellige analyser ud, som man så kan sidde og tolke på, som dækker alle faser af revisionen. 
Både planlægning og procesforståelsen, ikke så meget test af kontroller, det er vi ikke så gode til 
endnu. Det er planen at vi også skal komme til at bruge det til test af kontroller. Så også selve 
statusrevisionen. Det kan altså bruges til alt, vi har vores værktøjer som hedder analyseværktøj A 
og audit analytics module, det er nogle vi har udviklet særligt til vores revisionsproces, men man 
må gerne gå ind og bruge andre, excel. Nu har jeg glemt hvad de andre hedder? 
 
ACL og IDEA? 
 
Ja, lige præcis. Og Spotfire. Der er nogle mere avancerede standardværktøjer, som spotfire. Der er 
nogle værktøjer der udviklet til at lave dataanalyse og sidde og sortere data. Lige nu er det rigtig 
meget konsulenter som anvender det, og det er vi så begyndt at bygge ovenpå nu, vores revisions-
værktøjer. Man må kaste sig ud i at bruge alle de værktøjer man vil, det kræver selvfølgelig blot 
nogle større krav til at vi egentlig hvad formålet er, når man selv kaster sig ud i at gøre det. At 
man skal have styr på hvad man gør, hvorimod hvis man anvender vores egne udviklede revisi-
onsværktøjer, hvor man bare trykker på en knap, er man sikker på at den her analyse kan bruges 
til noget, der ligger en vejledning hvori der står ”du skal bruge den her analyse til det, og du skal 
kigge efter det” og der ligger et stykke arbejdspapir, hvor der ligger i på forhånd udfyldt arbejds-
papir, hvor der er skærmprint, hvor man kan sætte nye skærmprint ind.  
 
Hvem i jeres  organisat ion anvender det?  – har i  nogle der særl igt  uddannet t i l  
det  e l ler  er  der nogle på a l le  teams? 
 
Vi uddanner lige nu hele organisationen, den måde vi gør det på. Rent faktisk er det både konsu-
lenter og revisorer der anvender det. Vi har jo advisory, vi har vores it-revisorer, vi har selve assu-
rance forretning, hvor jeg tror advisory og vores it-revisorer har brugt det i et stykke tid. Så er vi 
kommet på, især sidste år, satte vi indsatsen ind, for at udbrede det til hele organisationen, men 
det er hele assurance, alle har fået undervisning i det. Forstået på den måde, at alle fra assistent op 
til partner, har fået undervisning i det.  
 
Selvfølgelig, der hvor vi har sat hårdt ind, er på seniorer, vi har assistance, seniorer, managers, 
senior managers, directors og partnere. Dem der sidder og udfører revision til hverdag det er jo 
meget assistenter og seniorer, assistenter er måske for unge, tankerne er den at nogle af dem der 
har lidt erfaringer. Der hvor der særligt er sat ind sådan meget detaljeret, er på seniorer. Så der har 
vi sat ind med flere dages undervisning i værktøjer og forstå metodikken bag og hvordan afrap-
portere vi, sådan alt det it-tekniske og så det metodiske, sådan meget detaljere, som er noget vi 
har gjort i Danmark, derudover er der langt nogle faste uddannelses programmer ind, som alle 
revisorer kører igennem fra de starter til de bliver statsautoriseret, i det forløb ligger der simpelt-
hen inkorporet dataanalyse og brugen af dataanalyse, ligesom resten af vores revision. Det er så 
der, der særligt har været sat ind. Det vi har gjort i Danmark er at vi har sagt, det nytter ikke no-
get at de gamle kun ved at der er noget der hedder dataanalyse, vi har faktisk også undervist dem 
selvfølgelig lidt kortere end assistenter, seniorerne og de unge managers. De har fået forklaret me-
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todikken, de har fået cases, hvor de skal sidde og læse data ind og generer dataanalyser. De har 
derfor også ret detaljeret undervisning i hvordan man bruger det, for at sikre at der ikke er nogle 
der bliver tabt, så vi ved at de gamle også ved hvad det går ud på. 
 
Det giver jo f in mening:  
 
Senior managers, directors og partners er jo ikke dem der kommer til at sidde og trykke på knap-
perne, men de skal være i stand til at instruere og vide hvad vi har lavet, og om det er tilstrække-
ligt. De skal derfor være i stand til at instruere de yngre, derfor skal de også kende hvad det går ud 
på.  
 
Nu siger du at  det er  det s idste års  t id i  har arbejdet på det,  hvor længe har i  ar-
bejdet på det her?  – er  det først  for nyligt?  El ler  har det været længe undervejs?  
 
Det har været længe undervejs, men det er først for nyligt vi gik i gang. I kender jo lidt til min 
baggrund, jeg har jo været i REVISIONSHUSE A tidligere, været ude og nu er jeg så kommet 
tilbage igen. Inden jeg stoppede, havde vi Analyseværktøj A og der blev talt meget om det, men 
det blev ikke rigtig brugt. Der var snak om implementere det. Den opgave jeg fik allerede inden 
jeg startede, da jeg snakkede med REVISIONSHUSE A om at komme tilbage, var at min opgave 
var at få implementeret dataanalyse i REVISIONSHUSE A. Da jeg startede i april eller maj 
2016, det første jeg gik i gang med var at få implementeret dataanalyse, med at få arrangeret kur-
ser og indholdet af dem. Få sendt alle vores værktøjer, metodikker og vejledning og få etableret 
netværk, vi har nogle dataanalyse champions som sidder på de forskellige kontorer, og sådan nog-
le ting, det var det første jeg gik i gang med. Den sæson som vi netop er gået igennem, er der 
hvor vi sådan helt lav praktisk har fået det implementeret, og brugt det strukturet igennem revisi-
onsprocessen. Inden da var der ikke nogle kobling mellem revisionsinstrukser og revisionsværktø-
jer og metodikker, der var jo nogle der sad og brugte det, nogle har siddet og behandlet det i excel 
eller ACL, men det med at bruge vores egne udviklede værktøjer som Analyseværktøj A. Det er 
ikke rigtigt det jeg siger. Der er noget der hedder audit analytics module, det hele skal samles, lige 
nu er vi fordelt. Vi har et værktøj der analysere på driften, et værktøj der analysere på balancen. 
Det her værktøj der analysere på balance, hedder Analyseværktøj A, og det er implementeret for-
rige gang jeg var her. Det her med at sidde og analysere på balance med det her Analyseværktøj A, 
det har vi faktisk brugt en 5-6 år struktureret, hvor man har erstattet det at lave stikprøver, og det 
at lave kontroller og analyser på balance. Det har været på debitorer og på lager især.  
 
Der har også været lidt kreditorer, men debitorer og lager især. Analysere alle mulige omsæt-
ningshastigheder, og analysere nye lagervare i forhold til gamle. Nye debitorer i forhold til gamle 
debitorer, er der nogle der er overforfaldne. Er der nogle der er i kredit eller debit, alle muligt 
analyser, det har vi faktisk brugt nogle år. Det har været lige pludseligt at kunne bruge dataanaly-
se. Det der med at kunne erstatte alle sin traditionelle revisionshandlinger med dataanalyse, både 
planlægning og udførelsen af revision, det der med det meget gennemgribende at have metodik-
ker til de værktøjer, det er første kommet i 2016 i brug af sæsonen for revision 2016. Vi har brugt 
udsnit i fem seks år, men implementeringen i hele revisionsprocessen er sket i 2016, men tilgen-
gæld er det kørt ind fuldstændig gennemgribende.  
 
Vi snakkede med Kim Klarskov i  fredags om, at  han sagde dataanalyse ikke var 
noget nyt,  det  var der også for 20 år s iden. Det mener jeg også du har sagt t idl i-
gere t i l  en vej ledning.  
 
Jeg kan faktisk godt huske at man havde en lektion som handlede, man kaldte det ikke dataanaly-
se men CAAT, kan jeg huske det hed. IT-folk har jo arbejdet med det i mange år, men det er 
først i år det rent faktisk er blevet implementeret.  
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Vi har spurgt i  andre interviews:  hvorfor tror du det er  l ige nu det rykker.  Det 
virker som om der er  en bred forståelse  for at  det  nu det rykker blandt de store.  
Hvorfor tror du det?  
 
Jeg ved ikke hvorfor det lige var i 2016 fremfor i 2015. Det har noget at gøre med den store digi-
talisering, så kan man ikke lade være med at bruge teknik og it i vores arbejde, vi kan ikke sige vi 
kigger bare på stikprøver og tester kontroller, det er ikke tilstrækkeligt på de store datamængder 
når man arbejder ude hos kunder, vores revisionsbevis er simpelthen for svagt. Jeg tror den ene 
side er sagen er at vores måde at revidere på bliver forældet, den kan ikke fange det den skal fange. 
Vores værktøjer i forhold til at lave revisionsbevis og fange fejl. Et eller andet sted tror jeg, at det 
der kan understøtte det, jeg har ikke nogle forklaring på hvorfor i Danmark at de samme revisi-
onshuse starter op på samme tid, andet end det ene revisionshus hører at det andet revisionshus er 
i gang, og så tænker de at vi skal også i gang. Derudover tror jeg at de værktøjer som vi bruger i 
REVISIONSHUSE A, og jeg vil vædde med at det er det samme i Revisionshus B og Revisions-
hus C, de er udviklet globalt set. Det kan sagtens hænge sammen med at det er globalt der er en 
eller anden form for viden omkring at det er det her der bliver arbejdet på, det andet revisionshus 
skal have nogle værktøjer klar, og tredje skal også. Det drypper ned oppefra, det er ligeså meget 
fordi man ved hvad hinanden laver på globalt niveau, og så sidder man og udvikler der, og presser 
det ned på nationalt nivaeu, det tror jeg ligeså meget er forklaringen. Jeg tror der er forskellige 
forklaringer, det er lidt sjovt, det er lige det samme år, at alle, at lige pludselig har man startet 
motoren i de store revisionshuse. Og så igen det ene revisionshus ved hvad det andet laver og så 
vil man ikke se et tab, og det samme sker på globalt nivaeu. Det starter globalt og bliver presset 
ned nationalt.  
 
Det lyder som om det kunne være sådan. Det starter  g lobalt  men starter  natio-
nalt  i  et  e l ler  andet omfang. Som du siger hvorfor i  år?  Hvorfor ikke 2015 el ler  
2017? 
 
Ja, det var lige i år det skulle ske. Jeg fornemmer, at jeg kan lytte mig til at det er det samme der 
sker også i Revisionshus B og Revisionshus C.  
 
ja  overordnet er  det.  
 
ja ,  v i  var  ude hos Revis ionshus C, det lyder som om det er  l idt  forskel l ige fra  
Revis ionshus B og REVISIONSHUSE A, men ja  overordnet er  det  samme spor 
de kører på.  
 
Nu snakkede du om at i  havde en masse instrukser og vej ledninger om hvordan 
man gør.  Er det baseret  på ISAerne? 
 
De er baseret på ISAerne ultimativt, da de fortæller noget om revisionsrisiko modellen. At man 
skal have revisionsbevis, så på den måde passer det ind i begrebsrammen, men ISAerne giver ikke 
specifik vejledning i at anvende dataanalyse, men det passer ind i begrebsrammen sådan at test af 
kontroller og detailtest passer ind i begrebsrammen. Du skal lave planlægning og have procesfor-
ståelse, du skal teste for at sikre at din procesforståelse er korrekt. Du skal teste med noget sub-
stansrevision og du skal sørge for at i tilstrækkeligt grad til at du får et revisionsbevis der har en 
høj grad af sikkerhed. Inden i den kontekst er der så gjort et stort stykke arbejde for at sætte sig 
ind i, når du anvender dataanalyse for at give dig forskellige grader af revisionsbevis, det er også 
der det bliver svært da der kommer noget skøn indover.  
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Men hvor meget skal vi bruge det i vores planlægning, hvad er det for nogle analyser vi skal lave, 
hvor meget skal vi bruge det i vores procesforståelse. Hvis vi fx har brugt dataanalyse til at opnå 
procesforståelse kan man så lade være med at tage en enkelt transaktion ud og lave en gennem-
gang af den, vi har lavet dataanalyse hvor vi har fulgt samtlige transaktioner, hvor man se ting 
falde ud. På den måde passer den ind i, at det er indenfor rammerne af vores ISAere, at det er 
laver indefor rammerne på den måde man revidere på. Det er der har styret udviklingen, men der 
har ikke været meget detaljeret, hvis man kigger i ISAerne, sådan detaljeret hvordan man tester 
arten, omfang og den tidsmæssige placering. Det samme er der på detailrevision og på substansre-
vision, det mangler der i forhold til dataanalyse. Derfor har man selv måtte sætte sig ned og vur-
dere, hvad er arten, hvilke typer af analyser og hvor meget? Hvor skal det udføres og hvordan skal 
man teste det input man får? Det har man selv været nødt til at sætte sig ned og tænke ud i hvor-
dan man laver vejledning i, men samtidig skal det passe ind i rammerne af hvordan begrebsram-
men og den samlede ramme for ISAerne. Hvis det giver mening? 
 
Vi snakkede med Kim i  forhold t i l  fa ldgruber – ser  du nogle fa ldgruber i  forhold 
t i l  at  der ikke guidance på det områder? – Vi har fundet et  par steder hvor der 
står  noget om CAATs, men el lers  er  det  nævnt hvordan man bruger det? 
 
Jeg tror faktisk man har arbejdsgrupper på tværs af revisionsfirmaerne, så revisionsfirmaerne ved 
hvor meget og hvor lidt der skal. Plus det er nogle dygtige folk, så det er jo velovervejet det tanker 
der er gjort. Der er dog en risiko for at når man sidder og udvikler det her i praksis. Det er ude i 
revisionsfirmaerne, at man sidder sådan helt lav praktisk at udvikle vejledninger. At der efterføl-
gende kommer nogle standardsættere, der sætter sig ned og ser på de her vejledninger. De her 
standardsættere har en anden holdning til hvordan og hvor meget, og så risikere man at når vi 
kommer dertil bliver vi måske nødt til at ændre vores vejledninger. Det tror jeg ikke, jeg tror det 
arbejde der bliver lavet i revisionshusene kommer til at danne basis, for det der bliver grundlaget, 
når man laver en vejledning til ISA’erne. Så det kommer til at ligger sig op af revisionshusenes 
vejledning, men man sidder fra bunden af. Hvis man ikke snakker sammen i revisionshusene, så 
er det nøjagtigt ligesom når vi snakker væsentlighedsnivaeuer, man kan jo sætte sig ned og lave 
opgaver om væsentlighedsnivaeuer, og komme frem til det samme. Hvad hvis vi misfortolker 
hvor meget der skal til før vi har revisionsbevis? Hvis vi har meget forskellige holdninger på tværs 
af revisionshusene, selvfølgelig er der de faldgruber. Men på den anden side er det så gennemar-
bejdet, det er så gennemtænkt. Der ligger rigtig mange ressourcer bag og der er rigtig mange dyg-
tige folk bag det her. Tværtimod vil jeg nok sige man er lidt overforsigtig, og man sidder lidt. I 
Danmark når vi sidder og ser på de vejledninger der kommer ud, så sidder der nogle virksomhe-
der der taber pusten fordi det er så omfattende, der er så meget der skal gøres. Det er et udtryk 
for at sikre sig, og at vi ikke har lavet for lidt. At vi ikke mangler, at vi bliver skudt i skoene at vi 
ikke har nok revisionsbevis. Bredt formuleret er der en risiko for at det ikke er nok og vi har en 
forskellige holdning til hvad dataanalyse er, og hvornår er vi i mål. At det ligger ret fast defineret 
hvordan man revidere med former revision vi har.  
 
Det nævnte en fra Revis ionshus C, i  deres organisat ion er  der også forskel l ige 
holdninger t i l  hvornår er  nok, nok. USA vi l  bare gerne teste  derudaf,  så  han ef-
terspurgte noget guidance,  så  de kunne lande diskussion hvornår er  det nok. Det 
l idt  det samme jeg hører dig s ige.  Vi har mange værktøjer  men hvornår er  nok, 
nok.  
 
Hos os er det måske modsat. Hos os når man skal lære noget nyt, så det folk har efterspurgt 
hvornår er nok, nok. Det de fx har gjort fra global er, at de fx til omsætning og tilgodehavender 
fra salg, så har lavet en meget detaljeret vejledning i hvordan man skal gøre det. Den fylder 28 
sider, hvor man skal gøre det og det, med de her revisionsmål. Når man stiller det op for en revi-
sor der revidere klasse-b virksomheder, altså små virksomheder, og siger okay her har du 28 siders 
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instruks i hvordan du skal bruge dataanalyse på kun at revidere omsætninger og tilgodehavender 
fra salg, og det står i det øvrigt heller ikke særlig struktureret. Det står bare ud i en lang køre. Så 
har vi her i Danmark skrevet det om, til kun 10 sider. Vi har stillet det i bullet-form med lidt 
figurer, og praktiske eksempler, så det er nemmere at forholde sig til, okay jeg skal trykke på den 
knap og jeg skal tage de her tre analyser, og de har givet mig så og så meget revisionsoverbevisning 
på den her regnskabspost. Det er der er meget svært at forstå, det bliver udviklet i USA, hvor de 
primært har mange store kunder og så bliver det hurtigt meget voldsomt. Det var samme da man 
skulle have procesrevision og interne kontroller og ISA’erne kom frem, der mente vi Danmark at 
det var lidt som at skyde gråspurve med kanoner. Det er også lidt den følelse mange af revisorerne 
her i Revisionshus A af dem der sidder med mindre og mellemstore, når de lige bliver præsenteret 
for det, første gang, så tænker det er alt for omfattende. Det vejledning der kommer ud er meget 
omfattende i forhold til hvad man gøre. Inde i det her Analyseværktøj A værktøjer ligger der 20 
forskellige analyser, hvor man får at vide hvordan man skal køre igennem hele planlægningen og 
processer og statusrevision, og det at køre 20 analyser og skulle følge op på dem, i forhold til om-
sætning og tilgodehavender fra salg. Det kan revisorerne ikke helt forstå, hvordan det skal gøre 
vores revision meget mere effektivt, når vi begynder at bruge det her. 
 
honoraret  forsvinder meget hurtigt  hvis  man skal  s idde og lave mange analyser .   
 
Ja, det er lige indtil man trykker knapper, og kommer udover rampen. Der skal lige trykker på 
knapperne. Fordi der er udviklet så meget vejledning, og man er bange for at gøre noget forkert. 
Derfor er der rigtig meget vejledning når vi ruller det ud, og det er næsten det vej vi ser at det 
virker voldsomt for rigtig mange revisorer.  
 
Lidt i  for længelse af  det.  Hvilke forventninger har i  t i l  dataanalyse i  fremtiden? 
– nu fortalte  du, at  i  ikke bruger det så  meget på test  af  kontrol ler  endnu. Er det 
noget i  forventer at  bl iver implementeret?   
 
Det er i alle tilfælde noget man arbejde på fra globals side af. Man arbejder på at vores værktøjer 
også kan bruge til at test kontroller, og det er især it-afhængige kontroller. Kontroller som ligger 
inde i it-systemer, altså sådan noget som at alle faktura skal være godkendte. Det vil sige der ligger 
noget data i kundens systemer, og så er det bare et spørgsmål om at vi kan hive det her data ud og 
analysere dem i vores værktøjer, og det bliver der arbejdet på. Så man arbejder simpelthen på at 
kunne bruge det til alt, det er der ingen tvivl om. 
 
Så i  ser  ikke r igt ig nogle begrænsninger i  brugen af  det på revis ionsprocessen? 
 
Vi arbejder lidt med kapaciteten. På store revisionskunder, om vores maskiner rent faktisk har 
kapaciteten til at kunne trække så meget data, at vores små maskiner rent faktisk kan håndtere. 
Lige nu har vi faktisk problemer med, på nogle helt store kunder, at når vi trækker data ud, bliver 
vores harddiske fyldt op med det samme. Det er meget plads, sådan nogle praktiske ting vi arbej-
der med. Så er der selvfølgelig noget med at vi skal følge med at folk kan nå at blive uddannet til 
rent faktisk at kunne bruge det, og kunne forstå det. Så længe vi arbejder med struktureret data, 
det må i også være stødt på, altså struktureret og ustruktureret data, og lige nu arbejder vi kun 
med struktureret data. De data vi kan hive ud af kundens systemer som er struktureret. Jeg ved 
der også bliver arbejdet i hvordan vi kan inddrage ustruktureret data. Hive fra kilder på forskellige 
medier. Udviklingen går så hurtigt rent teknologisk, at jeg tror ikke rigtig der er nogle grænser for 
det. Der skal nok være nogle kloge folk der kan få det sat ind i nogle systemer, hvordan man kan 
bruge det, også ustruktureret. Sådan en som mig jeg bliver nødt til at vente til at nogle har tænk 
de tanker for mig, og jeg kan se hvad de har tænkt. Det der med at robotter bruger vi også rigtig 
meget. Det er vi i fuldt gang med. I lang tid har vi arbejdet med folk i Indien der kan udføre det 
arbejde der er meget rutinepræget, de er allerede ved at blive overhalet af robotter. Man har 
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skønsmæssige områder hvor det i sidste ende er mennesker der er nødt til at drage en konklusion 
på et skøn, men som basis for at tage den konklusion kan man jo stadig bruge dataanalyse værk-
tøjer. Selvfølgelig vil man aldrig kunne erstatte revisor 100% med dataanalyse og robotter, der 
skal være hjerner der sidder bag. 
 
Der skal  være nogle der har forståelse  for branchen og virksomhederne.   
 
Ja, som skal sidde og tage en konklusion på det som IT har sendt ud til os. Det skal der endegyl-
digt tolkes på. Det kræver menneskelig hjerne. Til gengæld kan vi koncentrere os om ting der 
langt mere komplekse og bruger vores hoveder til det. Så kan vi bruge vores værktøjer til analyse-
re det og kæmpe store mængder data, som gør at vi kan fokusere på mere komplekse ting.  
 
Det er  også det vi  har hørt  andre s ige.   
 
Ja ,  at  styrke l igger i  at  kunne test  det hele .  
 
Og der skal  så  herefter  benyttes  den profess ionel le  skepsis .  Det er  det der bl iver 
svært at  erstatte .   
 
Nu kan vi  køre nogle analyser  men vi  skal  l ige f inde nogle retningsl injer  for 
hvornår l igger noget ude for normalen. Det er  meget det samme og vi  skal  huske 
vores profess ionel le  dømmekraft .  
 
Revisorer bliver aldrig nogensinde overflødiggjort af systemer og it. Vi følger bare med. Samfun-
det udvikler sig i forhold til kompleksitet og datamængder, og der skal vi bare følge med og kun-
ne forholde os til det.  
 
I  forbindelse med anvendelsen af  dataanalyse,  er  det meget visual iser ing af  data?   
 
Jeg tror der kommer visuelt nu. Noget af det nye er at forbedre præsentationen. Værktøjerne fun-
gerer. Det der med at gå ind og vise analysen i flotte grafer, det bliver der også arbejdet rigtig me-
get på i øjeblikket. Det spotfire der bliver lagt ovenpå alle vores andre værktøjer. Spotfire kan vi-
suelt, som de andre værktøjer ikke er så gode til. Analyseværktøj A er ikke så pænt. Man arbejder 
også på at få det hele samlet. Men ja der bliver både arbejdet på det visuelle og der bliver arbejdet 
på samle værktøjerne. Man videreudvikler på alle fronter, og man udvider hvad man kan bruge 
dataanalyse til. Man udvikler værktøjerne i sig selv men man udvikler også vejledningerne og vo-
res skabeloner. Hvordan vi kan præsentere det overfor kunden og hvordan vi kan anvende det 
kommercielt. Der er ikke nogen der har sagt sig ned sagt giver det her overhoved mening? Andet 
end dem der revidere små virksomheder, giver det mening rent effektivt? Kan det nu ikke passe at 
det er hurtige at tage nogle stikprøver. På et eller andet tidspunkt skal vi nok også komme dertil 
at de bliver udfordret, om det virkelig er effektivt i alle dele. Men ligner er der ikke nogen græn-
ser, der bliver udviklet på alle tangenter. Der bliver kastet ressourcer i at kunne bruge det her, og 
så er det bare om at kunne følge med. Lige nu arbejder vi med at vores computere ikke er hurtige 
nok.  
 
Der er  den teknologiske udvikl ing måske ikke gået hurtigt  nok? 
 
I hvert fald, og sidde med store virksomheder og sidde og hive store mænge data ud og hvis vi 
fortsætter med at skulle mere og mere data i større og større omfang, Så kan harddiskene ikke 
følge med. De er fyldt op efter fire kunder, så kan den ikke klare mere. 
 
Så er  der en begrænsning. 
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Så skal du have større harddiske og eksterne harddiske. Hvordan kommer vi omkring det? – Det 
er egentlig den største udfordring, at vores almindelige computere rent faktisk ikke kan følge med 
der er i tankerne at vi skal.  
 
Helt t i l  s idst .  Vi snakkede med Kim om at det er  praksis  der driver udvikl ingen. 
Hvordan tror du at  den her behandling af  data i  praksis  v i l  udfordre standarder-
ne? Tror du vi  ser  en opdatering e l ler  en helt  ny standard? Nu er der ikke kom-
met så mange nye standarder her på det s idste.  Derimod en del  opdateringer.  
Hvad tror du vi  kommer t i l  at  se? 
 
aner det ikke. Jeg ved det ikke. Det er gennemgribende, det vil derfor være rigtig fint at få det 
skrevet ind på tværs af standarderne, så vores standarder omkring planlægning forholder sig til 
hvordan man anvender dataanalyse i planlægningen. ISA 315 og ISA 330 indarbejder direkte 
dataanalyse, det vil være det rigtig at gøre. Det nemme at gøre på kort sigt, når man har fået testet 
af om det virker i praksis, vil være at lave en isoleret standard der omhandler dataanalyse, og så vil 
det blive en standard ligesom ISA 240, som handler om besvigelser i hele revisionsprocessen. Der 
kunne komme en tilsvarende standard hvordan man bruger dataaanalyse hele vejen igennem revi-
sionsprocessen. I 500 serien fortæller hvordan man laver substansrevision, men den forholder sig 
ikke til hvordan substansanalytisk revision i planlægningen, i eksekveringen, eller konklusionsfa-
sen, den handler meget afgrænset om hvordan man rent teknisk laver substansanalytisk revision. 
Der er lidt bredere behov i forbindelse med dataanalyse, fordi det skal understøtte alle faser i revi-
sion. Så når man laver vejledninger om det, skal det være vejledninger der fortæller hvordan man 
bruger det hele vejen igennem revisionsprocessen, og det er derfor det vil give mening at indar-
bejde det på tværs af alle standarder. Det nemme er at starte med at lave en isoleret standard. Sid-
ste gang man lavede standarderne tog det 10 år. Det kan man ikke igen. På kort sigt får man lavet 
en isoleret standard omkring dataanalyse, og så vil jeg tro på lang sigt, at hvis man ser at dataana-
lyse bliver større og større bliver man nødt til at implementeret det. Jeg tror ikke begrebsrammen 
bliver påvirket. Revisionsrisikomodellen bliver ikke påvirket, uanset hvordan vi eksekverer vores 
revision, så det er mere selve vejledningen, som skal opdateres. Det tror jeg på lang sigt kommer 
til at ske på tværs af standarderne, og på kort sigt det bliver en enkelt.  
 
IAASB har lavet et  skriv hvor der er  mulighed for at  folk kan kommentere.  Der 
er  r igt ig mange forskel l ige holdninger.  Der er  mange der håber der kommer l idt 
vej ledning og guidance på området.   
 
Så må man starte der. Jeg tror ikke de kaster sig ud at opdatere hele rækken, man vil nok lige se 
hvilken vej det går.  
 
Det virkede også som om det var et  meget gennemgribende projekt s idste gang 
de blev opdateret .   
 
Præcis, der må ikke gå 10 år før der kommer vejledning fra dem. Der skal derfor komme en en-
kelt vejledning på kort sigt.  
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Bilag 11 – Fordeling over kommentarer 
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