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Executive Summery 

Several studies show that auditors are affected by timebudgetpressure. This pressure has often 

led to audit quality reducing behavior by the auditor in order to comply with the estimated 

timebudget. In many cases timebudgetpressure also leads to personally dysfunctional behavior 

among auditor. 

In this thesis, conception of timbudgetpressure by the Danish auditors and consequences 

timebudgetpressure has on the audit quality is researched. 

The research is conducted with a survey that has been answered by 75 auditors in Denmark. 

The findings show that 41.33 % means that timebudgets are rarely estimated realistic and 38.67 % 

rarely comply with the timebudget. 76 % % answers that employees always or often are pressured 

to comply with the timebudget in case a task takes longer that what it was estimated in the 

timebudget.  

46.47 % answers that timepressure as the primary reason for skipping planned audit tasks.  

As a result of the timepressure, many auditors conduct audit quality reducing behavior such as 

accept of doubtful posts and transactions, shows less skepticism and uses more effective audit 

techniques.  

When asked, which area they are more willing to compromise the audit quality under 

timepressure, 65.33 % chooses audit documentation and work papers. Other areas the 

respondents choose are eventual liabilities, provisions and income statement. 
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Indledning  

Revisorers arbejdsbyrde er vokset i de sidste par år, i takt med flere påkrævede handlinger i form af 

real/legal ejer registreringer, hvidvaskloven, dokumentation mv. Til trods for, at fravalg af revision er blevet 

en mulighed, er der stadig handlinger, som ikke kan undgås under kundeaccept, oprettelse, planlægning og 

opstilling af årsrapport. For mange kunder skaber de handlinger ikke værdi for dem. For langt de fleste er 

revision eller udarbejdelse af årsrapport blot en formalitet og de vil betale mindst muligt. Set i lyset af den 

store konkurrence på revisionsmarkedet, lempelse af revisionspligten og konkurrence fra IT programmer, 

er der pres på revisionsprisen1. Konkurrence i revisionsmarkedet er så hård, at flere af de store 

revisionshuse har oprettet konsulent afdelinger, som har en større indtjening end revisionsopgaver2.  

”Der er en kløft mellem det, der giver virksomheden værdi, og de krav, der er til et regnskab.  

Kvalitetskontrollen stiller krav om, at der skal være dokumentation for metoden i regnskabet og til 

væsentlighedsbeløbet. Erhvervsstyrelsen kræver, at regnskabet blandt andet lever op til årsregnskabsloven, 

og for Skattestyrelsen er det vigtigt, at alt stemmer.  

Regnskabet skal opfylde alle krav, og det er svært at forklare kunderne, der ‘bare’ vil have et regnskab, at 

flere krav betyder, at det bliver dyrere, når man samtidig hører fra politikerne, at det skal være billigere at 

have en virksomhed”   

- Torben Rørmand Seiersen3  

Som revisor har jeg ofte oplevet tidspres som følge af uopnåelige timebudgetter. Jeg har følt, at min og 

partnernes fakturerebar timesats var for høj, i forhold til det arbejde der blev forventet. Den aftalte pris 

skulle deles mellem mig og partneren og taget i betragtning af vores timesats, var der ikke nok timer at gør 

godt med. Der kunne ikke effektiviseres meget da f.eks. planlægning og opstilling af rapporter tager et 

minimum mængde tid næsten uafhængigt af hvor stor kunden eller opgaven er. Udførelse af revision blev 

systematiseret for at effektivisere processerne som var i modstrid med det revisionskvalitet, uafhængighed 

og professionel skepsis der forventes af revisorer. Der var ofte ikke meget tid at lære en ny kunde, 

virksomhedens interne processer, risici og udfordringer at kende. Dette påvirkede revisionskvaliteten efter 

min opfattelse. Jeg var mere tilbøjelig til at acceptere dubiøse kundeforklaringer og jeg var generelt mindre 

skeptisk overfor usædvanlige poster fordi jeg følte at jeg ikke havde tid og der nok var en ”logisk” 

forklaring. Dette skyldes i nogen grad også den overordnede indstilling til opgaverne. Vi var ofte gjort 

opmærksom på ikke at ”over-revidere” men dog overholde de gældende krav og lovgivning.  

                                                           
1
 Hverdagens udfordringer, FSR – danske revisorer, 27.11.2019 

2
 Revisorer danser på knivsæg på konsulentbranchen, FINANS, 02.04.2017 

3
 Hverdagens udfordringer, Torben Seiersen, FSR – danske revisorer, 27.11.2019 
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Under min ansættelse som revisor ca. 7 år har jeg ofte følt timebudgetpres. Det startede efter afslutning af 

min elevperiode, hvor jeg for alvor fik ansvaret for mine egne kunder. Forventningerne til min effektivitet 

og produktivitet steg drastisk, fordi jeg ikke var elev længere. Jeg følte ikke at stigningen af min fakturerbar 

timesats steg i sammen progression som mine evner, uddannelse, erfaring og ikke mindst løn. Jeg har følt 

at min timesats var for høj i forhold til den aftalte pris. Jeg følte, at jeg ikke præstrede nok og jeg følte, at 

det var et tabu at snakke om mellem kollegaer på arbejdspladsen, selvom jeg vidste, at mange af andre 

heller ikke kunne overholde det estimerede timebudget. Det virkede som en svaghed, ikke at kunne leve op 

til de forventninger, der var til én. 

Efter research kunne jeg konstatere, at budgetpres og reduktion af revisionskvalitet som følge af tidspres 

har været et problem i flere årtier. 

Coram et al. (2003) har undersøgt hvordan timebudget påvirker revisorer og revisionskvaliteten i 

Australien. De har konkluderet, at der er en sammenhæng mellem budgetpres og revisionskvalitet. De har 

også opdaget, at nogle springer revisionshandlinger over, fordi de vurderer det unødvendigt eller kedeligt, 

selvom de har tid. Det er ligeledes nævnt, at revisorer med mindre erfaring føler sig mere ramt af 

budgetpres, fordi de føler, at deres produktivitet måles på deres effektivitet og de vil gerne gøre et godt 

indtryk. Dette går igen i flere studier. Flere ledere føler sig ikke presset over timebudgetter. Nogle 

virksomheder anderkender overhovedet ikke, at budgetpres kunne forekommer blandt deres 

medarbejdere, Gundry et al. (2007). 

Broberg et al. (2016) har undersøgt timebudget pres indflydelse på revisionskvaliteten i Sverige. Forfatterne 

har undersøgt faktorer såsom køn, erfaring, virksomhedens størrelse som påvirker budgetpres. 

Ittonen et al. (2012) har undersøgt sammenhængen mellem den underskrivende revisors køn og 

revisionshonorar i de skandinaviske lande. Forfatterne har undersøgt hver årsrapport i NASDAQ; den 

underskrivende revisors køn og revisionsomkostninger. De har konstateret, at kvindelige revisorer 

fakturerer højere end de mandlige revisorer. Der påpeges, at en af årsagerne til dette kan være, at kvinder 

er mere påpasselige og mindre tilbøjelige til at tage risiko. Kvinder bruger mere tid på planlægning og 

udførsel, hvorfor der bruges mere tid og fakturerer mere. 

Gundry et el (2007) har undersøgt sammenhængen mellem revisorers personlighed og pres. 

I min kandidatafhandling vil jeg undersøge, om revisorer i Danmark oplever budgetpres, hvordan de 

reagere på det og hvorvidt det påvirker revisionskvaliteten. 
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Kapitel 1 

Problemfelt 

Timebudgetpres har været en faktor, der har påvirket revisorer og reduceret revisionskvaliteten i flere 

årtier. Der er adskillige udenlandske studier, der undersøger, hvordan revisorer reagere på timebudgetpres 

og hvilke faktorer der spiller en rolle, i den måde revisorer oplever timebudgetpres. 

Prisen for revision presses mere og mere som følge af de nye lovændringer og hårde konkurrence. Mange 

kunder vil have et billigt regnskab som blot opfylder kravene. Det bliver dog svært for revisor at overholde 

alt lovgivning samtidig med at levere et billigt regnskab. Dette har resulteret i at mange store 

revisionsvirksomheder har etableret konsulentafdelinger som har en større indtjening end revision og 

prisen på revisionsarbejde er presset i bund4. 

Problemformulering 

Problemformuleringen for afhandlingen er formuleret således: 

Er danske revisorassistenter udsat for timebudgetpres  

og hvordan påvirker det revisionskvaliteten? 

Målgruppe 

Målgruppen for denne afhandling er vejleder Kim Klarskov og den tildelte censor. Herudover henvender 

opgaven til alle med interesse for timebudgetpres blandt de danske revisorer og hvordan det påvirker 

revisionskvaliteten. 

Det forudsættes at man som læser har den foregående kendskab til revisionsbranchen, timeregistrering 

samt timebudgetter. 

Afgræsnings 

Afhandlingen tager udgangspunkt i timebudgetpres på revisorassistenter og dennes konsekvens for 

revisionskvalitet i Danmark.  

Der er dog draget nytte af flere internationale studier. Dette skyldes både, at litteratur og studier indenfor 

emnet i Danmark er begrænset. Men det skyldes også, at de udenlandske studier som er medtaget i 

                                                           
4
 Hverdagens udfordringer, FSR – danske revisorer, 27.11.2019 

Revisorer danser på knivsæg på konsulentbranchen, FINANS, 02.04.2017 
Hverdagens udfordringer, Torben Seiersen, FSR – danske revisorer, 27.11.2019 
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afhandlingen, er gennemført professionelt, som danner grundlag for inspiration, forståelse og 

perspektivering med andre lande.  

Afhandlingen omhandler revisionskvalitet overordnet og har ikke til formål, at definere god eller dårlig 

revisionskvalitet dybdegående. Der vil ligeledes ikke blive redegjort dybdegående for 

konkurrencesituationen på revisionsmarkedet. 

Målgruppen for spørgeskemaet er revisorassistenter, dvs. revisorer som ikke er statsautoriseret revisor. 

Denne målgruppe er valgt på grund af den arbejdsfordeling og det hierarki, der eksisterer i mange 

revisionsvirksomheder. Det er oftest revisorassistenter, der udfører revisionen og rapportere til en 

statsautoriseret revisor, som gennemgår revisionen. Revisorassistenter har i mindre grad uafhængighed til 

at træffe de endelige beslutninger vedrørende revisionen, da de ikke er den underskrivende revisor og kan 

derfor ikke ifalde ansvar. 

Det er som regel den underskrivende revisor, der afgiver et pristilbud til kunder, som danner grundlag for 

timebudgettet. Såfremt revisorassistenten ikke overholder timebudgettet, vil dette bemærkes af den 

overordnede revisor under faktureringen. Men hvis den overordnede revisor overskrider timebudgettet, er 

denne ikke ansvarlige overfor andre. Derfor vurderes timebudgetpres at have en større indflydelse på 

revisorassistenter og der afgrænses fra de statsautoriserede revisors perspektiv på timebudgetpres. Der er 

dog modtaget to besvarelse fra statsautoriserede revisorer i spørgeskemaundersøgelsen. De to besvarelser 

er ikke medtaget i analysen, da de netop er afgrænset fra. 

Dataindsamlingen er afsluttet primo april 2020. Der afgrænses fra nye kilder offentliggjort efter denne 

dato. 

Metode 

Afhandlingen er empirisk-induktiv. Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen indsamles data som danner 

grundlag for generalisation af populationen som er målgruppen for spørgeskemaet. Derfor består den 

primære data i afhandlingen af besvarelserne af spørgeskemaet og metoden som anvendes i afhandlingen 

er analyse af besvarelserne. Spørgeskemaet er udsendt gennem survey programmet Qualtrics og analyseret 

i analyse programmet Tableau som studerende på Copenhagen Business School har adgang til. 

I det følgende gennemgås undersøgelsesdesignet som beskriver spørgeskemaets indhold, opbyggelse og 

hvilken rolle hvert spørgsmål spiller i besvarelsen af problemformuleringen. 
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Undersøgelsesdesign 

Primære 

Det primære data, som danner grundlag for besvarelse af problemformuleringen, er indsamlet gennem 

spørgeskemaer. Denne metode er valgt for at nå til så mange respondenter som muligt og have data som 

er nemt at kategorisere og analysere. Se bilag 1 for spørgeskemaet. 

Spørgeskemaet er distribueret gennem e-mail til cand.merc.aud. studerende på Copenhagen Business 

School, som har valgt valgfaget besvigelser i forår 2020 semesteret og ved at annoncere som indlæg på de 

sociale medier. Det platforme som spørgeskemaet er distribueret gennem de sociale medier, er grupper for 

cand.merc.aud. studerende på CBS og en gruppe som retter sig til revisorer. Spørgeskemaet er ligeledes 

sendt til tidligere kollegaer, som alle er revisorer. I hvert indlæg er det understreget, at spørgeskemaet 

alene retter sig mod revisorer for at undgå besvarelse fra ikke kvalificerede respondenter. Det er ligeledes 

fremhævet, at hver besvarelse er anonymt for at undgå, at respondenter føler sig utryg. 

Spørgsmålene i spørgeskemaet er i delvist inspireret af spørgeskemaundersøgelserne i Coram et al. (2003) 

og Broberg et al. (2017). 

Præsentation af spørgeskemaet 

Spørgeskemaet indeholder 13 spørgsmål i alt. Spørgeskemaet blev første gang distribueret den 2. marts 

2020. Indsamling af data er afsluttet den 9. april 2020. 

Spørgsmål 1 samt 3-11 er lukkede spørgsmål og spørgsmål 2 og 12-13 er halvåbne spørgsmål.  

De første fem spørgsmål er baggrundsvariabler, som har til formål at lære respondenten at kende og 

vedrører følgende områder; køn, uddannelsesniveau, stilling, antal års erfaring i revisionsbranchen samt 

størrelsen af virksomheden respondenten er ansat hos. 

Køn er vurderet at være en vigtig faktor, fordi der er flere studier, der peger mod, at kvinder kan være mere 

omhyggelige med deres arbejde, hvorfor de kan have en større tendens til at overskride timebudgettet 

og/eller blive ramt at timebudgetpres, Ittonen et al. (2014). 

De næste tre spørgsmål i spørgeskemaet omhandler uddannelsesniveau, stilling og erfaring. De 

baggrundsvariabler ønskes besvaret, da det er faktorer, som påvirker en revisorassistents ansvar, opgaver 

og selvstændighed med opgaveløsning. Der bliver forventet mere af medarbejdere med mere erfaring, 

højere uddannelse og stilling, som kan resultere i timebudgetpres, hvis revisorassistenten ikke kan leve op 

til de forventninger.  
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Uddannelse kan have en stor betydning for budgetpres, Ettredge et al. (2008). Hvis revisorassistenten 

vidensmæssigt ikke er udrustet til en opgave, vil det tage længere tid og dermed overskride det estimerede 

budget.  

Spørgsmålet til respondentens stilling har fire valgmuligheder; revisorassistent med under fire års erfaring, 

revisorassistent med over 4 års erfaring, SR som ikke er partner samt SR partner. Ud af de 77 respondenter 

er der to SR partnere og ingen SR som ikke er partner. Jf. afgrænsningen i kapitel 1 er der afgrænset for 

statsautoriserede revisorer hvorfor de to besvarelser vurderes invalide og er slettet. Dermed er det kun 

revisorassistenter med under- og over fire års erhvervserfaring der indgår i analysen.  

Erfaring spiller en stor rolle i den budgetpres revisorassistenter føler. Revisorassistenter med mere erfaring, 

bliver i mindre grad ramt af budgetpres, da de føler, at deres stilling i virksomheden eller deres karriere 

generelt er solid efter mange års erfaring. Revisorassistenter med mindre erfaring bliver oftere ramt af 

budgetpres ,da de gerne vil imponere deres overordnede og vise, at de lever op til de forventninger der er 

til dem, Ettredge et al. (2008) Gundry et alt. (2007), Liyanarachchi et al. (2007). 

Der er tre svarmuligheder til virksomhedsstørrelsen; Big 4, virksomheder med over 50 ansatte og 

virksomheder med under 50 ansatte. Grænsen mellem store og små virksomheder er sat til 50, fordi det er 

konstateret af observation og egen erfaring, at der er mange revisionsvirksomheder med forholdsvis mange 

ansatte, men ikke er en af de Big 4. Virksomhedernes størrelse er medtaget, fordi virksomhedskulturer 

danner grundlag for tonen på arbejdspladsen. Magtdistancen i virksomhedsstrukturen/hierarkiet kan være 

meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. I større virksomheder er der klare retningslinjer og regler, 

hvorimod i mindre virksomheder er grænserne mere flydende. Dette kan påvirke revisorassistentens 

opfattelse af dennes plads i virksomheden, de forventninger der er til denne samt hvilke konsekvenser det 

kan have at svigte de forventninger. 

De resterende 9 spørgsmål har til formål at besvare problemformuleringen. 

Spørgsmål 6, og 8-12 er handlingsspørgsmål hvorimod spørgsmål 7 og 13 er holdningsspørgsmål. 

Spørgsmål 5 har til formål at identificere, om der udarbejdes timebudget i respondentens virksomhed. 

Såfremt der ikke udarbejdes et timebudgettet, er der ikke klare retningslinjer for hvor mange timer, hver 

opgave forventes at tage og der er mindre risiko for, at revisorassistenten rammes af timebudgetpres. 

Spørgsmål 6 spørger ind til respondentens vurdering af, hvorvidt timebudgettet er estimeret realistisk og 

spørgsmål 7 spørger ind til, hvor ofte respondenten overholder timebudgettet. De to spørgsmål har til 

formål at vurdere respondentens opfattelse af timebudgettet overholdelighed.  
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Spørgsmål 9 og 11 beder om respondentens vurdering af hvordan der reageres på timebudgetpres 

henholdsvis af respondenten selv og generelt i virksomheden hvor denne er ansat. Dette spørgsmål er 

besluttet at blive delt op i to perspektiver; respondenten selv og alle andre i virksomheden. Årsagen til 

dette er, at de tidligere studier har vist, at respondenter nogle gange kan virke defensive og modvillig til at 

indrømme, at de f.eks. føler sig presset eller har udført handlinger, som reducere revisionskvaliteten, da 

det kan være et tabu, Alderman et al. (1982). Derfor er det besluttet at omformulere spørgsmålene på 

virksomhedsniveau også.   

Spørgsmål 10 beder respondenten om at afkrydse de områder i revisionen, denne er mest tilbøjelig til at 

forsømme under tidspres. Dette spørgsmål belyser hvilke områder, der er mere risikofyldte hvad angår 

revisionskvalitet. 

Spørgsmål 12 beder respondenten oplyse hvordan dennes overordnede reageret sidste gang respondenten 

overskred timebudgettet. Den reaktion man bliver udsat for spiller en stor rolle i hvor stor et pres man føler 

man er under. Hvis man føler at reaktionen fra overordnede er en konfrontation, kan det føre til at 

revisorassistenten føler at de ikke har kunnet levere det der blev forventet af dem og svigtet deres ansvar.  

Spørgsmål 13 beder respondenten besvare, hvad den primære årsag er til, at denne springer 

revisionsopgaver over. Alderman et al. (1982) og Willet et al. (1996) berører netop dette. I studierne 

fremgår det, at der er en betydelig tendens for, at respondenterne springer handlinger over, fordi de 

vurderer det ikke vigtig eller ikke spændende. Det er ikke nødvendigvis tidspres men mere en personlig 

vurdering om opgavens betydning og udfordring. Det kan være en farlig tendens, fordi ikke hver 

medarbejder nødvendigvis har det rette uddannelsesmæssig baggrund og/eller nok erhvervserfaring til at 

træffe sådanne beslutninger, som kan resultere i ringere revisionskvalitet.  

Generelle oplysninger om spørgeskemaet – baggrundsvariabler 

Der er modtaget svar fra 77 respondenter. To af besvarelserne er fra statsautoriserede partnere og 

ekskluderet fra analysen da der er afgrænset fra denne gruppe respondenter, se afgrænsning i kapitel 1.  

Der er 75 valide respondenter og de fordeler sig således; 41 kvinder (54,67 %) og 34 mænd (45,33 %)5. 

Begge køn vurderes repræsenteret ligeligt.   

Respondenter som er HD og HA studerende udgør 17,33 %. To respondenter har svaret ”andet” og har 

redegjort i kommentar feltet at de er elever. De andrager 2,67 % af respondenterne og er ikke ekskluderet 

fra undersøgelsen, da det kan være spændende at se hvordan de reagere. 

                                                           
5
 Bilag 3 side 93 
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Respondenter som er cand.merc.aud. studerende udgør 48 % hvorimod respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. udgør 32 %.  

Der er flest respondenter som er i gang med sin cand.merc.aud. uddannelse. Dette er ikke overraskende, da 

spørgeskemaet primært er distribueret gennem socialmedie platforme, som henvender sig til 

cand.merc.aud. studerende.  

Fordelingen af respondenterne mellem uddannelsesniveauer vurderes tilfredsstillende.  

Respondenternes stilling fordeler sig således; 36 % revisorassistent med under fire års erhvervserfaring og 

64 % revisorassistent med over fire års erhvervserfaring. Begge grupper vurderes repræsenteret. Dog kan 

begge grupper ikke sammenlignes, da der er næsten dobbelt så mange revisorassistenter med over fire års 

erhvervserfaring som dem med under fire års erhvervserfaring. Der lægges derfor fokus på at analysere 

tendensen i begge grupper isoleret og vurdere om der er overensstemmelse i den tendens begge grupper 

viser.  

Ingen af respondenterne har mere end 10 års erhvervserfaring. Ca. 60 % af respondenterne har 

erhvervserfaring indenfor revisionsbranchen i intervallerne mellem fem til ni år. Eftersom der ikke er en i 

øjenfaldende udfald, inkluderes dette ikke i analysen, medmindre det vurderes nødvendig. Spørgsmål 3 om 

stillingen som defineres ud fra over- eller under fires års erhvervserfaring, vurderes tilstrækkelig til at 

vurdere respondentens erfaring.  

41,33 % af respondenterne arbejder i en Big 4, mens 37,33 % arbejder i en revisionsvirksomhed med over 

50 ansatte og 21,33 % arbejder i en revisionsvirksomhed med under 50 ansatte. 

Se bilag 3 side 93 for fordelingen over respondenter. 

Ca. 60 % af respondenterne besvarede at der ”altid” blev udarbejdet et timebudget i deres virksomhed 

hvorimod 30 % besvarede ”ofte”. Da den overvejende del af respondenterne er bekendt med 

timebudgetter vurderes respondenterne valide til at kunne tage stilling til spørgsmålene. 

 

Sekundære 

Det sekundærer data består af udenlandske studier og artikler, som omhandler timebudgetpres samt 

danske artikler om konkurrencen på det danske revisionsmarked. Se litteratur listen. 
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Sekundære data er primært indsamlet gennem databaser, som studerende på Copenhagen Business School 

studerende har adgang til. Der gøres opmærksom på at afhandlingen referer til artikler som er opnået 

gennem andre artikler.  

De danske nyhedsartikler er indsamlet ved søgninger på FSR og finansplatforme. 

Disposition 

Opgaven deles i fem hovedpunker; 

 Ekstern litteratur, som danner inspiration for analysen 

Besvarelse af problemformuleringen som deles op i følgende led; 

 Er danske revisorer udsat for timebudgetpres? 

Dette spørgsmål besvares ved hjælp af spørgsmål 7-8, 11.3 samt 12 og 13. 

 Hvilke konsekvenser fører timebudgetpres til? 

Dette spørgsmål besvares ved hjælp af spørgsmål 9.1-9.5, spørgsmål 11.1-11.2 samt 11.4-11.10. 

 Hvilke områder i revisionen påvirkes mest under tidspres?  

Dette spørgsmål besvares ved hjælp af spørgsmål 10. 

 Hovedkonklusion. 

Kildekritik 

Primære 

Der anvendes hovedsageligt primær kilde i afhandlingen. Den primære kilde er data i form af besvarelse af 

spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev besvaret af 77 respondenter hvoraf 75 er vurderet valide. Der 

vurderes ikke at være nogen faldgrupper i besvarelserne. Derfor vurderes besvarelserne at være 

repræsentativ for hele populationen. Besvarelserne vises i procent i stedet for antal i analysen af 

spørgeskemaet for at give et bedre overblik over hvor stort et andel af det samlede respondenter og 

dermed population, som viser det pågældende tendens i besvarelserne. 

Der er ikke anvendt åbne svarmuligheder. Ti af de 13 spørgsmål har lukkede svarmuligheder og de sidste 

tre har halvåbne svarmuligheder, hvor respondenten kan vælge ”andet” og uddybe. Spørgsmål med åbne 

svarmuligheder er fravalgt for, at resultatet skal være lettere at analysere og sammenholde. Dog afgrænser 

dette respondentens svar og ”tvinger” denne til at vælge mellem de svarmuligheder der er stillet til 

rådighed i spørgeskemaet. 

Under analyse af spørgeskemaet har jeg bemærket at svarmulighederne til spørgsmål 12, hvordan den 

overordnede reagerede sidste gang timebudgettet var overskredet, overlapper hinanden. Flere 
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svarmuligheder kunne være gyldige på samme tid. Et eksempel kunne være at 1) den overordnede ville 

have en redegørelse og 2) betalte overarbejde, hvor begge er blandt svar mulighederne. Skulle 

undersøgelsen gentages, burde respondenter gives mulighed til at afsætte flere kryds. 

Efter afsendelse af spørgeskemaet til medstuderende er der modtaget feedback fra en medstuderende, se 

bilag 4. Medstuderende gjorde opmærksom på, at nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet var fokuseret på 

at tidspres forværrede revisionskvaliteten og at muligheden for at svare ”andet” ikke var givet ofte. 

Medstuderende hævdede, at man gennem dialog med sin overordnede kunne løse problemet med 

tidspres.  

Efter review af spørgsmålene igen, kan det erkendes at f.eks. spørgsmål 10, ”På hvilke områder er du mere 

villig til at gå på kompromis med revisionskvaliteten når du er under tidspres?”, tager udgangspunkt i, at 

revisionskvaliteten forværres under tidspres, uden at give respondenten mulighed for at være uenig. Skulle 

spørgeskemaundersøgelsen gentages, bør muligheden for at vælge ”ingen” tilføjes blandt 

svarmulighederne.  

Sekundære 

Det sekundære data er studier udarbejdet af revisorer, professorer, lærer eller andre studerende samt 

artikler publiceret i platforme for revisorer eller nyhedsplatforme.  

Mængden af sekundære data har været begrænset. Under indsamling af sekundære data er studier af 

lande, som vurderes kulturelt lignende prioriteret og til trods for, at der eksisterer flere studier om 

timebudgetpres i de f.eks. asiatiske lande, er disse fravalgt. Nogle referencer er opnået gennem andre 

artikler. De er medtaget i det omfang vurderes at have relevans for afhandlingens emne. 

Det sekundære data vurderes validt da de er publiceret på videnskabelige platforme og oftest er 

udarbejdet af professorer, lærer eller studerende på ph.d. niveau.  

Definitioner 

Fakturerbar timesats 

Revisorer i Danmark har fri prisdannelse og må selv bestemme deres timesats. 

Revisorassistents fakturerbar timesats fastsættes ud fra dennes færdigheder, som afhænger primært af 

uddannelse og erfaring. Ofte afspejler den fakturerbar timesats en fast procentsats af revisorassistents 
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timeløn. Der er naturligvis et mætningspunkt, men specielt de første årti af en revisorassistents karriere 

stiger lønnen med forholdsvis progression6.  

Timebudget 

Et timebudget kan have forskellige navne fra virksomhed til virksomhed. Det kan være en tidsplan, 

timeplan eller ressourcestyring.  

Et timebudget er et estimeret budget over hvor mange timer, der er afsat for den pågældende opgave. De 

antal timer der er afsat afspejler den aftalte pris for opgaven og er fordelt pr. medarbejder, som er knyttet 

til den pågældende opgave. 

Formålet med et timebudget er dels at danne et overblik over arbejdsbyrden, arbejdsfordelingen mellem 

medarbejdere og opgavens tidsmæssige placering i kalenderen, samt en retningslinje for hver revisor om 

forventet tidsforbrug og effektivitet på den pågældende opgave.  

Timebudgetpres 

Timebudgetpres er det pres revisorassistenter føler de er under for at overholde timebudgettet. Det pres 

kan skyldes pres som følge af reaktion fra den overordnede ved overskridelse af timebudgetter, intern 

konkurrence i virksomheden med andre revisorassistenter på éns eget niveau og/eller egen ambition.   

Revisionskvalitet:  

Revisionskvalitet er et vidt begreb og der findes ingen universalt anderkendt definition på hvad 

revisionskvalitet er.  

Jf. revisorloven § 16, stk. 1skal revisor udfører opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik;  

”Revisor er offentligheden tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor skal 

udfører opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, 

som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne”7 

Økonomi- og erhvervsministeriet beskriver revisionskvalitet som følgende; ”En god revisionskvalitet 

bidrager til at få markederne til at fungere korrekt ved at øge regnskaberne integritet og effektivitet.” 

I afhandlingen defineret revisionskvalitet, udførelse af revisionsopgaver i overensstemmelse med de 

gældende regler, love, standarter. 

 

                                                           
6
 Dette er min egen observation af min erfaring som revisor i syv år i to forskellige revisionsvirksomheder. 

7
 Revisorloven § 16, stk. 1. 
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Reduceret revisionskvalitet: 

I afhandlingen bruges termen ”reduceret revisionskvalitet” til at beskrive enhver type af usædvanlig og 

uregelmæssig revisions praksis, som fører til forringelse af revisionskvaliteten. Årsagen til denne brede 

definition er, at termen ”reduceret revisionskvalitet” omfatter en bred vifte af handlemåder. 
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Kapitel 2 – Ekstern litteratur 

Ifølge Ettredge et al. (2008) er det meget vigtig for revisorers karrier at opnå timebudgettet. Det er 

vigtigere for de lavere rangerede revisorer end de højt rangerede revisorer. Erfarende revisorer er mindre 

påvirkelige af timebudgetpres. Erfaring fører til en sans for sikkerhed som mindsker oplevelsen af pres for 

opnå timebudgettet. Flere studier viser at revisors reaktion til timebudgetpres er afhængig af revisors 

stilling i firmaet, Gundry et al. (2007), Liyanarachchi et al. (2007). 

Pierce et al. (2004) hævder, at det timebudgetpres der er i revisionsvirksomhederne er så forhøjet over tid, 

at det nuværende niveau er langt højere end det optimale og fører til dysfunktionelle opførelser hos 

revisorer. 

I ”Time budget pressure, auditors´personality type, and the incidence of reduced audit quality practices” 

Gundry et al. (2007), undersøger forfatterne sammenhængen mellem timebudgetpres, personlighedstyper 

og revisionskvalitet. Ifølge undersøgelsen er der to primære årsager til reduceret revisionskvalitet; 

”forhastet signering” 8 og ”accept af svag kundeforklaring”9. Undersøgelsen konkluderer, at der er et 

væsentligt sammenhæng mellem timebudgetpres og reduceret revisionskvalitet. Dog viser undersøgelsen 

ligeledes, at revisionsmiljøet er meget kompleks og at timebudgetpres kun er en af de mange årsager til 

reduceret revisionskvalitet. 

O’Leary (1998) argumenterer, at forhøjet konkurrence på revisionsmarkedet resulterer i faldende 

revisionshonorer og derved presser revisorer yderligere til at finde en alternativ strategi til at udføre 

revision og finde nye måder at få et overskud. 

Gaertner et al. (1981) hævder, at timebudgetpres forårsager negativ stres, der påvirker revisors effektivitet, 

produktivitet og personlige helbred. 

Broberg et al. (2017) har gennemført en undersøgelse af timebudgetpres på de svenske revisorer; 

”Explaining the influence of time budget pressure on the audit quality in Sweden”. Undersøgelsen bygger 

på analyse af en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev sendt til alle statsautoriserede revisorer i 

Sverige og bygger på 746 respondenter i alt.  

I spørgeskemaet bliver faktorer såsom; køn, stilling, erfaring, antal klienter, virksomhedsstørrelse og 

mulighed for at få flere timer allokeret undersøgt. 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er en klar negativ sammenhæng mellem 

revisionskvalitet og timebudgetpres. Der er ligeledes negativ sammenhæng mellem revisionskvalitet og 

                                                           
8
 Premature sign off 

9
 Accepting of weak client explanation 
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antal klienter. Revisorer med flere klienter producerer et ringere revisionskvalitet.  

Der er en positiv sammenhæng mellem revisionskvalitet, stilling og muligheden for at få spørge om få 

allokeret flere timer. 

Resultaterne viser også, at de kvindelige revisorer producerer højere revisionskvalitet end de mandlige 

revisorer, at statsautoriserede revisorer producerer højere revisionskvalitet end revisorer som er 

cand.merc.aud.10 og, at revisorer som spørger om at få allokeret mere tid under timebudgetpres, 

producerer højere revisionskvalitet end de revisorer, som ikke beder om mere tid. 

Hverken erfaring eller virksomhedens størrelse har en betydning viser undersøgelsen. 

Resultaterne viser at ”accept af dubiøs/svag kundeforklaring” forekommer oftere i de mindre virksomheder 

end Big4 eller de mellemstore virksomheder.  

Med hensyn til registrering af tid viser undersøgelsen, at hverken køn eller størrelsen af virksomhed spiller 

en rolle. Det forekommer i alle virksomheder uanset størrelse. Dog stiger tendens til ikke at registrere tid 

med erfaring.  

Resultatet viser, at de kvindelige revisorer i langt mindre grad deltager i revisionskvalitet reducerende 

handlinger såsom for tidlig signering af arbejdspapirer og accept af dubiøse/svage kundeforklaringer. 

Desuden er der indikationer om, at de kvindelige revisorer har færre klienter og spørger oftere om at få 

allokeret mere tid sammenlignet med de mandlige revisorer. Dog viser undersøgelsen mærkværdigvis, at 

selvom de kvindelige revisorer producerer højere revisionskvalitet, oplever de samtidig et højere grad af 

timebudgetpres sammenlignet med de mandlige revisorer.   

Statsautoriserede revisorer er mindre ramt af timebudgetpres end ikke autoriserede revisorer. Dette kan 

skyldes, at de i mindre grad skal redegøre for overskridelse af timebudgettet til andre. Men det kan også 

skyldes, at revisorer med højere rang har mere uddannelse og træning og opfattes højerestående af 

klienter. De revisorer føler sig mere selvsikker og har tendens til at presse både klienter og kollegaer. 

Desuden har højerestående revisorer som regel andre opgaver end at udføre revisionen selv. Derfor 

bekymrer de sig ikke over opnåelse af timebudgettet. 

Rhode (1978) undersøgelse viser, at det ikke er ualmindeligt, at revisorer signerer arbejdspapirer uden at 

have afsluttet de tilknyttede opgaver. I undersøgelsen svarer hele 58 % af respondenterne, at de signerer et 

arbejdspapir uden at afslutte opgaverne. 34 % ud af de 58 % svarer at timebudgetpres er årsagen til for 

tidlig signigering af arbejdspapirer.  

                                                           
10

 De engelske termer som er brugt i det pågældende studie er ”authorized public auditor” og ”approved public 
auditor”. ”authorized public auditor” er oversat til statsautoriseret revisor. ”Approved public auditor” vurderes at 
være revisorer som er cand.merc.aud., da der ikke kunne findes en tilsvarende betegnelse for ”approved public 
auditor” på dansk. 
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Ifølge Rhagunathan (1991) undersøgelse, indrømmer 55 % af respondenterne at have signeret et 

arbejdspapir for tidligt. 

Alderman et al. (1982) undersøgelse viser, at 70 % af respondenterne har engageret i 

revisionskvalitetsreducerende handlinger. 60 % af respondenterne peger på timebudgetpres som årsagen 

til reduktionen af revisionskvalitet. I et andet spørgsmål bliver ”ikke vigtig opgave” valgt som årsag for 

reduktion af revisionskvalitet af 41 %, mens 30 % svarer, at kedsomhed også er en årsag. Selvom det er en 

gammel undersøgelse, er disse fund spændende og vigtig. For selvom timebudgetpres er et 

udefrakommende faktor for hvert individ, er kedsomhed eller vurdering at en revisionsopgave ikke er 

vigtig, en individuel vurdering af hver revisor. Reduktion revisionskvaliteten på grund af kedsomhed, kan 

være meget svært at spore, netop fordi der ikke er udefra kommende faktorer som kan begrunde det, og er 

derfor en meget farlig tendens. 

Coram et al. (2003) undersøger sammenhængen mellem timebudgetpres og reduceret revisionskvalitet 

blandt de australske revisorer ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse.  

Umar et al. (2004) undersøger sammenhængen mellem pres på revisorer og dets påvirkning af revisors 

uafhængighed blandt revisorer i USA og Australien. Undersøgelsen viser, at de underliggende dimensioner 

af pres som opleves af revisorer er meget lignende på tværs af forskellige lande.  

Ittonen et al. (2014), undersøger sammenhængen mellem den underskrivende revisors køn og størrelsen af 

revisionshonorar. Dette er gjort ved at identificere kønnet af den underskrivende revisor og 

revisorhonoraret for det danske, svenske og finske virksomheder, som er registreret i aktiemarkedet 

NASDAQ.  

Validiteten af resultatet af undersøgelsen kan diskuteres, da forfatternes fund alene bygger på observation 

af de to faktorer. Dog er der en klar tråd mellem den underskrivende revisors køn og revisorhonoraret. De 

kvindelige revisorer fakturerer væsentlig højere end de mandlige revisorer. Forfatterne underbygger deres 

fund ved hjælp af psykologiske undersøgelser af mænd og kvinder. 

Forfatterne argumenterer for, at årsager til forskellen på honorar mellem kønnene kan være, at kvinder er 

mindre risiko tolerante, Levin et al. (1988), Jianakoplos et al. (1998), Schubert (2006), mindre selvsikker end 

mænd, Bonner (2008), har en højere grad af forberedelse for opgaver, Fondas et al. (2000), Huse et al. 

(2006) og derved resulterer i at bruge mere tid. Forfatterne argumenterer at de kvindelige revisorer 

specielt bruger mere tid til planlægningen og er omhyggelig, for at undgå uforudsete udfordringer under 

revision. 
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Ifølge Giacomino et al. (2003) er der adskillige generelle forskelle mellem mænd og kvinder; 

organisationelle, individuelle og personlige mål som alle påvirker tid brugt på at udfører revision og 

oplevelse af pres.  
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Kapitel 3 – Analyse af spørgeskemaet 

Der er modtaget 75 valide besvarelser til spørgeskemaundersøgelsen.  

Se bilag 2 for rapport af alle respondenters besvarelser.  

Jf. undersøgelsesdesign i kapitel 1, vurderes, at alle baggrundsvariabler er repræsenteret, at der ikke er 

nogen faldgrupper og at besvarelsen derfor repræsenterer hele populationen. Se bilag 311 for oversigt over 

baggrundsvariablerne.  

Jf. dispositionen i kapitel 1, deles problemformulering i tre led; 

1. Er danske revisorer udsat for timebudgetpres? 

2. Hvilke konsekvenser fører timebudgetpres til? 

3. Hvilke områder i revisionen påvirkes mest under tidspres?  

I det følgende undersøges svaret på hvert led ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen. 

1. Er danske revisorer udsat for timebudgetpres? 

Spørgsmål 7 og 8 

I spørgsmål 7 bedes respondenter vurdere, hvorvidt timebudgetter er estimeret realistisk efter deres 

vurdering. I spørgsmål 8 bedes respondenter besvare, hvor ofte de overholder timebudgettet.  

41,33 % af respondenterne mener at timebudgetter ”sjældent” 12 er estimeret realistisk og 38,67 % svarer 

at de ”sjældent” 13 overholder timebudgettet. 29,33 % af alle respondenter har svaret ”sjældent” til begge 

spørgsmål14. Besvarelser til de to spørgsmål indikerer, at der er en betydelig tendens til, at respondenterne 

er uenige med de estimere timebudgetter og har besvær med at overholde det, som kan fører til 

timebudgetpres og stres. 

21,33 % af respondenterne som svarer, at timebudgetterne sjældent er estimeret realistisk, er kvinder 

hvorimod 20 % er mænd15. 20 % af de 38,67 % som svarer, at de ”sjældent” overholder timebudgettet er 

kvinder mens 18,67 % er mænd. Begge køn viser samme tendens. Dette viser, at køn ikke har en indflydelse 

på opfattelse af, at timebudgetterne ikke er realistisk estimeret eller overholdelse af timebudgettet. Dog 

svarer kvinder i højere grad ”ofte” til, at timebudgetter er realistisk estimeret. 58,64 % af kvinderne svarer 

”ofte” hvorimod 44,12 % af mændene vurderer, at timebudgetter ”ofte” er realistisk estimeret.  
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Uddannelse viser at have en klar indflydelse. 21,33 % af de respondenter der svarer, at timebudgetter 

”sjældent” er estimeret realistisk, er cand.merc.aud. studerende, 10,67 % er HA/HD studerende og 1,33 % 

er elever. Selvom cand.merc.aud. studerende vægter tungest i ”sjældent,” udgør de 44,44 % af 

respondenter, som er cand.merc.aud. studerende. Samme andel svarer ”ofte”, hvorfor der ikke kan 

konkluderes på, at cand.merc.aud. studerende har en klar holdning. Det samme kan ikke siges om de to 

andre uddannelsesgrupper. De 10,67 % som er HD/HA studerende, udgør 61,54 % af alle HD/HA 

studerende isoleret set. 25 % af respondenter som er færdig med cand.merc.aud., svarer ”sjældent” til, at 

timebudgetter er realistisk estimeret, hvorimod 70,83 % af denne uddannelsesgruppe svarer ”ofte”.  

Respons til spørgsmål 8 viser, at flere cand.merc.aud. studerende ”sjældent” overholder timebudgettet. 

17,33 % af de 38,67 % som svarer ”sjældent”, er cand.merc.aud. studerende. 10,67 % er HD/HA studerende 

og 9,33 % er færdig med cand.merc.aud. Selvom HD/HA studerende og respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. virker til at vise samme tendens, ændre dette når man kigger på hver virksomhed isoleret. 

61,54 % af HD/HA studerende svarer ”sjældent” hvorimod 36,11 % af cand.merc.aud. studerende og 29,17 

% af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer ”sjældent” til at overholde timebudgettet. 

Majoriteten af cand.merc.aud. studerende og respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer 

”ofte” med henholdsvis 61,11 % og 66,67 af deres respektive grupper.   

Næsten lige mange revisor med under- og over fire års erhvervserfaring svarer at timebudgetter ”sjældent” 

er estimeret realistisk og at de ”sjældent” overholder timebudgettet. I spørgsmål 7 svarer 51,85 % af 

revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring ”sjældent” til at timebudgetter er realistisk 

estimeret. I spørgsmål 8 svarer 55,56 % af samme gruppe ”sjældent” til at overholde timebudgettet. Ca. 1/3 

af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring svarer ”sjældent” til spørgsmål 7 og 8. Denne 

gruppe svarer i højere grad ”ofte” til begge spørgsmål. 

Virksomhed viser at have en indflydelse på vurdering af timebudgetters realisme og overholdelse. 

Majoriteten af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte svarer ”ofte” til begge spørgsmål. 71,43 

% af respondenterne fra virksomheder med over 50 ansatte svarer ”ofte” til at timebudgetter er realistisk 

estimeret og 78,57 % af samme gruppe svarer ”ofte” til at overholde timebudgettet. Der er næsten lige 

mange fra Big 4 og virksomheder med under 50 ansatte som svarer ”sjældent” og ”ofte” til begge 

spørgsmål.   

Af de to spørgsmål i forhold til de fire baggrundsvariabler, kan man se at køn ikke påvirker respondenterne 

opfattelse af om timebudgettet er realistisk estimeret eller overholdelse af timebudgettet. Mænd og 

kvinder viser overordnet set samme tendens. Dog viser analysen at respondenter som er under 

uddannelse, både HD/HA og cand.merc.aud., i højere grad synes at timebudgetter ”sjældent” er estimeret 
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realistisk og i højere grad ”sjældent” overholder timebudgettet. Dette afspejler sig også på stilling. 

Revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring svarer i højere grad ”sjældent” til begge spørgsmål. 

At revisorassistenter med lavere uddannelse og erfaring i højere grad udfordres med timebudgettet, 

stemmer overnes med de tidligere studier, som viser at stilling og erfaring, har en indflydelse på hvorvidt 

revisorassistenter føler sig presset over timebudgettet. Revisorassistenter med mindre erfaring og i lavere 

stilling føler sig ofte udfordret, men føler sig presset til at overholde timebudgettet for at imponere sin 

overordnede, Ettredge et al. (2008), Gundry et al. (2007), Liyanarachchi et al. (2007).  

Dette er overraskende i forhold til nogle af de andre studier og undersøgelse i området, specielt angående 

køn. Ifølge Ittonen et el (2014) har kvinder en større tendens til at føle sig presset af timebudgettet. Jf. 

forfatteren skyldes det, at kvinder er mere pligtopfyldende og føler sig mere ansvarlige og bruger derfor 

mere tid, specielt under planlægningen, for at dække alle relevante områder. Dette resulterer i et højere 

honorar for opgaver udført at kvinder. Besvarelserne fra kvinder viser dog, at kvinder i samme grad som 

mænd synes, at timebudgetter er urealistisk og har i samme grad udfordringer med at overholde 

timebudgettet.  

Spørgsmål 11.3 - Pres på medarbejder til at overholde timebudgettet 

I spørgsmål 11 bedes respondenter tage stilling til, hvor ofte forskellige udsagn forekommer, i den 

virksomhed de arbejder i, såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til i timebudgettet.  

I spørgsmål 11.3 16 bedes respondenten tage stilling til udsagnet ”Pres på medarbejder til at overholde 

timebudgettet”.  

Blot 1,33 % svarer ”aldrig” og ”ved ikke”. Resten af respondenterne svarer, at medarbejdere presses til at 

overholde timebudgettet i nogen grad. 53,33 % respondenterne svarer ”altid” til, at medarbejdere presses 

til at overholde timebudgettet, når de er bagud, 22,67 % svarer ”ofte” og 21,33 % svarer ”sjældent”. 

Sammen udgør ”ofte” og ”altid” 76 % af alle respondenter, som viser, at 3/4 af respondenter føler, at de 

presses til at overholde timebudgettet. 

Kvinder skiller sig ud i svargruppen ”altid” med 36 % af de 53,33 %. Det svarer til 65,85 % af alle kvindelige 

respondenter, der svarer ”altid”. 38,24 % af mændene svarer ”altid”. Det er en klar indikation på, at kvinder 

i højere grad føler sig presset af virksomheden over at være bagud og at overholde timebudgettet. 

24 % af de 53,33 % som svarer ”altid” er færdig med cand.merc.aud. Det svarer til 75 % af alle 

respondenter, der er færdig med cand.merc.aud. 69,23 % af HD/HA studerende svarer ”altid” og 23,08 % 

svarer ”ofte”.  
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33,33 % af cand.merc.aud. studerende svarer ”altid”. 36,11 % af cand.merc.aud. studerende svarer 

”sjældent”, som udgør 17,33 % af de 21,33 % der svarer ”sjældent”. Dette er langt flere end nogle af de 

andre grupper. Det kan skyldes, at cand.merc.aud. studerende måske bliver udsat for mindre pres fordi der 

gives tid til deres uddannelses. Men hvis det havde en indflydelse, burde det også have samme indflydelse 

på HD/HA studerende. Dog kan de skyldes, at de cand.merc.aud. studerende som deltager i undersøgelse 

er deltidsmedarbejdere og derfor har en mindre arbejdsbyrde og i mindre grad føler sig presset, hvorimod 

HD studerende i oftest vil være fuldtidsansatte. 

Blandt revisorassistenter med over- og under fire års erhvervserfaring svarer 59,62 % af revisorassistenter 

med under fire års erhvervserfaring ”altid” mod 50 % af revisorassistenter med over fire års erfaring.25 % 

af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring svarer ”sjældent” mens 14,81 % af dem med under 

fire års erfaring svarer ”sjældent”. Årsagen til revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring i 

højere grad føler, at virksomheden presser medarbejdere til at overholde timebudgettet, kan være fordi, de 

får opgaver, som de endnu ikke er fagligt udrustet til at løse og derfor føler sig presset. 

45,16 % af respondenter fra Big 4, 53,57 % af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte og 68,75 

% af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”altid”. Blandt de tre grupper svarer flest 

respondenter fra Big 4 med 10,67 % af alle 21,33 % som svarer ”sjældent”. Jf. bilag 217 svarer en 

respondent, at selvom Beierhold forventer, at medarbejdere ikke registrerer overarbejde, som overskrider 

timebudgettet, vil Deloitte gerne have, at medarbejdere registrer alle deres timer for ikke at gå ned i 

kvalitet. Netop dette kan være årsagen til, at respondenter fra Big 4 i mindre grad føler, at de bliver presset 

af deres arbejdsplads til at overholde timebudgettet. 

Kvinder viser en åbenlys større tilbøjelighed til at føle sig presset. 2/3 af respondenter der svarer ”altid” til, 

at medarbejdere er presset af virksomheden til at overholde timebudgettet, er kvinder. 45 % af alle 

respondenter der svarer ”altid” er færdig med cand.merc.aud.  

Ved at sætte både køn og stilling som faktor kan det ses, at blandt alle der har svaret ”altid”, er 42,50 % 18 

kvinder, som har over fire års erhvervserfaring mod 17,50 % mænd, som har over fire års erhvervserfaring.  

Ved at sammensætte alle baggrundsvariable19 kan det ses, at den største andel der svarer ”altid”, er 

kvinder, som er færdig med cand.merc.aud., har over fire års erhvervserfaring og arbejder for en 

virksomhed med over 50 ansatte med 15 % af alle der svarer ”altid”. Mænd med samme uddannelses, 

stilling og virksomhedsbaggrund udgør den anden største andel med 10 %.  
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23,53 % af alle der svarer ”ofte” er mænd, som er cand.merc.aud. studerende, har over 4 års 

erhvervserfaring og arbejder for Big 4.  

Kvinder svarer i højere grad, at medarbejdere presses til at overholde timebudgettet, som naturligvis 

inkludere dem selv. Dette stemmer overens med Ittonen et al. (2014) undersøgelse, som viser, at kvinder 

har større tendens til at føle sig presset af timebudget.  

Selvom HD/HA studerende og respondenter som er færdig med cand.merc.aud. i høj grad svarer ”altid”, er 

cand.merc.aud. studerendes svar mere jævnt fordelt mellem svarmulighederne. En forklaring kan være, at 

cand.merc.aud. studerende i højere grad arbejder på deltid ved siden af deres studie, hvorimod HD 

studerende næsten udelukket altid har et fuldtidsstilling. Mindre arbejdsbyrde kan forårsage, at 

cand.merc.aud. studerende ikke føler i samme grad, som de andre uddannelsesgrupper, at medarbejdere 

presses til at overholde timebudgettet. 

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagere din chef? 

Den reaktion revisorassistenter får af deres overordnede kan sætte tonen for hvordan overskridelse af 

timebudgettet opleves af revisorassistenten.  

Såfremt revisorassistenten føler sig konfronteret eller afhørt af sin overordnede over overskridelse af 

timebudgettet, kan det stresse revisorassistenten at skulle være i den situation som kan føre til budgetpres. 

I spørgsmål 1220 bedes respondenter svarer hvordan der overordnede reagere sidste gang de overskred 

timebudgettet. I spørgeskemaet bedes respondenter kun at vælge én svarmulighed. Det er dog senere 

indset, at flere svarmuligheder kan være gældende på samme tid. Se venligst afsnit om kildekritik i kapitel 

1.  

58,67 % af alle respondenter svarer, at deres overordnede ”forventede en redegørelse over hvorfor 

timebudgettet ikke kunne overholdes”. Den anden største gruppe er ”ingen reaktion” med 13,33 %. 

De andre svarmuligheder ”betalte overarbejde”, ”forventede, at du ikke registrerede overarbejde” og 

”forventede, at du arbejder hurtigere i andre opgaver for at dække det overskredne budget” andrager 8 % 

hver. Den sidste svarmulighed er ”andet, uddyb venligst” med 4 %. 

I det følgende ses der nærmere på sammensætningen af respondenterne. 

Der er intet i øjenfaldende hvad angår køns – eller stillingsmæssig fordelingen. Både kvinder og mænd samt 

revisorassistenter med over- og under fire års erhvervserfaring viser samme tendens. 

Uddannelsesmæssig svarer hver uddannelsesgruppe i næsten samme frekvens, at deres overordnede 

forventede en redegørelse. 53,85 % af HD/HA studerende, 61,11 % af cand.merc.aud. studerende og 62,50 
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% af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. vælger netop denne svarmulighed.  

Dog skiller HD/HA studerende sig ud med 4 % af de 8 % som svarer, at deres overordnede ”forventede, at 

du arbejder hurtigere i andre opgaver for at dække det overskredne budget”. Dette svarer én af de to 

elever som deltager i spørgeskemaundersøgelsen også, som sammen med HD/HA studerende andrager 

5,33 %. Det svarer til 23,08 % af alle HD/HA studerende som føler, at der forventes af dem, at de arbejder 

hurtigere for at indhente de timer de er bagud med. Årsagen til at HD/HA studerende i højere grad svarer 

dette kan skyldes at de føler at de skal præstere for at imponere deres overordnede og derfor bør indhente 

timerne hvis de er bagud med en anden opgave. 

Respondenter der er færdig med cand.merc.aud. svarer i højere grad ”forventede, at du ikke registrer 

overarbejde”.  4 % af 8 % der vælger dette svar er færdig med cand.merc.aud. studerende. Dette er 12,50 % 

af alle respondenter der er færdig med cand.merc.aud.  

Stillingsmæssig svarer revisorassistenter med under- og over fire års erhvervserfaring i samme grad, at der 

blev forventet en redegørelse med ca. 60 % af hver gruppe. Dog svarer 14,58 % af revisorassistenter med 

over fire års erhvervserfaring ”ingen reaktion” hvorimod 11,11 % svarer dette. Dette kan skyldes, at 

revisorassistenter med mere erfaring har mere frihed og at der i mindre grad stilles spørgsmålstegn ved, at 

de overskrider timebudgettet sammenlignet med revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring. 

Respondenter fra alle virksomhedsgrupper svarer højere grad at deres overordnede forventede en 

forklaring sidste gang de overskred timebudgettet. Dog kan de ses at 16,13 % af respondenter fra Big 4 

svarer at ”forventede, at du ikke registrer overarbejde”. Én respondent som svarer ”andet” og uddyber21 

hvordan Beierhold forventede, at de ikke registrerede timer ud over det der allokeret i timebudgettet. Det 

kan forestilles, at nogle Big 4 virksomheder har samme politik hvilket resultere i den høje tendens blandt 

denne virksomhedsgruppe. 

Spørgsmål 13 – Såfremt du springer planlagte revisionshandlinger over, hvad er den primære 

årsag hertil?  

Undersøgelserne af Alderman et al. (1982) og Willet et al. (1996) viser, at revisorassistenter også kan have 

tendens til at springe en planlagt revisionshandling over fordi de synes at det ikke er vigtigt efter deres 

mening eller spændende. Det er overraskende og højt risikabelt, at revisorassistenter tager beslutning om 

at eksludere en planlagt revisionshandling ud fra deres egen vurdering af, at det ikke er vigtigt. 

For at belyse hvad den primære årsag til de danske revisorassistenter springer de planlagte 

revisionshandlinger over; tidspres, egen vurdering eller andet, spørges respondenterne direkte ind dette i 

det sidste spørgsmål i spørgeskemaet.   
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Spørgsmål 13, ”Såfremt du springer planlagte revisionshandlinger over, hvad er årsagen hertil?”, bedes 

respondenter vælge et af de givne svar; ”jeg var under tidspres”, ”handlingen var ikke vigtig efter min 

vurdering”, ”opgaven var ikke spændende”, ”opgaven var for svær”, ”jeg springer aldrig de planlagte 

revisionshandlinger over” og ”andet, uddyb venligt”22.  

Fire mandlige respondenter svarer ”andet” og uddyber, som tilsammen andrager 5,33 % af 

respondenterne. Tre af de fire uddyber i tekstfeltet, at de aldrig springer planlagte revisionshandlinger 

over. To af de tre har over fire års erhvervserfaring, den ene fra Big 4 og den anden fra en virksomhed med 

over 50 ansatte. Den tredje har under fire års erhvervserfaring og er fra Big 4. Det betragtes som en fejl at 

de har valgt ”andet” i stedet for ”jeg springer aldrig de planlagte revisionshandlinger over”. Den sidste af de 

fire der har valgt ”andet” er en revisorassistent med under fire års erhvervserfaring der arbejder i Big 423 og 

skriver; ”Man argumentere sig ud af hvorfor den ikke er nødvendig. Således at man blot laver nok til at være 

compliant..”24 . Dette viser at respondenten springer planlagte revisionshandlinger over såfremt denne 

synes at det ikke er vigtig for og hælder derfor mere i retning af svarmuligheden ”handlingen var ikke vigtig 

efter min vurdering”. 

46,67 % af respondenterne svarer ”jeg var under tidspres”. 25,33 % svarer ”handlingen var ikke vigtig efter 

min vurdering” som sammen med den ene respondent der svarer andet, andrager 26,67 % 25. 

22,67 % svarer ”jeg springer aldrig en planlagt revisionshandling over” som med de tre respondenter der 

svarer ”andet”, andrager 26,67 % 26. 

Næsten halvdelen af respondenterne svarer at tidspres er den primære årsag til at de springer planlagte 

revisionshandlinger over. Dette er en klar indikation på at revisorassister i høj grad føler sig i tidspres som 

kan være af urealistiske timebudgetter.  

I spørgsmål 7 blev respondenterne bedt om at svarer om de synes timebudgetterne er realistisk estimeret. 

41,33 % svarer ”sjældent” og 52 % svarer ”ofte”. 20 % af de 41,33 % som svarer ”sjældent” har svaret ”jeg 

var under tidspres” i spørgsmål 13. Til gengæld har 24 % af de 52 % som svarer ”ofte” til at timebudgetter 

er realistisk estimeret også svaret ”jeg var under tidspres”27.  

Når man sammenholder spørgsmål 13 med spørgsmål 8 som er ”hvor ofte overholder du timebudgettet?” 

viser samme tendens sig som i spørgsmål 7. Ca. halvdelen af respondenter der hat svaret ”sjældent” og 
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”ofte” svarer at tidspres var årsagen til at de sprang revisionshandlinger over sidste gang. 

Det viser at uanset at respondenter tænker at timebudgetter ”ofte” er realistisk og de ”ofte” overholder 

det, føler de stadig tidspres. Dette rejser også spørgsmålet om revisorassistenter oplever tidspres som følge 

af urealistiske timebudgetter eller om der er andre faktorer der spiller ind for en revisorassistenten til at 

føle sig under tidspres. Gundry et al (2007) hævder at revisionsmiljøet er meget kompleks og at 

timebudgetpres kun er en af de mange årsager til reduceret revisionskvalitet.  

Deadlinepres, som er pres til at nå forskellige former for deadline, eks. til kunde eller indberetning, kan 

være en faktor. Men dette kan ikke konkluderes med sikkerhed da det nuværende data ikke er tilstrækkelig 

til det. 

Kønsmæssigt svarer 60,98 % af kvinderne at de var under tidspres hvorimod 29,41 % af mændene svarer 

det samme. Dette er i overensstemmelse den tendens kvinderne har vist i de tidligere spørgsmål og de 

tidligere studier.  

19,51 % % kvinderne svarer at handlingen ikke var vigtig efter deres vurdering og 19,51 % svarer at de 

aldrig springer planlagte revisionshandlinger over. De mandlige respondenter er mere jævnlig fordelt 

mellem svarmulighederne. 29,41 % svarer at de var under tidspres, 35,29 % 28 svarer at handlingen ikke var 

vigtig efter deres vurdering og 35,29 % 29 som svarer at de aldrig springer de planlagte revisionshandlinger 

over.  

Mens de kvindelige respondenter er mere koncentreret i svargruppen ”jeg var under tidspres” er de 

mandlige respondenter mere jævnlig fordelt mellem svargrupperne. 

Uddannelsesmæssig svarer 70,83 % af respondenterne som er færdig med cand.merc.aud. at de var under 

tidspres. Det svarer til 48,57 % af respondenter der svarer ”jeg var under tidspres”. De resterende 

respondenter der svarer ”jeg var under tidspres” er jævnlig fordelt under HD/HA- og cand.merc.aud. 

studerende. Selvom HD/HA studerende ikke udgør en stor andel blandt alle respondenter og dermed ikke 

udgør en stor andel i svarkategorierne svarer 61,54 % af HD/HA studerende ”jeg var under tidspres”.  

70 % af respondenterne der svarer ”handlingen var ikke vigtig efter min vurdering” er cand.merc.aud. 

studerende. Det er 17,33 % af alle respondenter og 38,89 % af alle cand.merc.aud. studerende. Det er dybt 

problematisk at så mange cand.merc.aud. studerende selv vurdere hvor vigtig de planlagte 

revisionsopgaver er og evt. springer dem over. En cand.merc.aud. studerende er ikke uddannelsesmæssig 

udrustet til at træffe sådanne beslutninger. Når man sammensætter uddannelse med stilling for spørgsmål 
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13, kan de ses at 13,33 % 30 af de 17,33 % cand.merc.aud. studerende som svarer at handlingen ikke var 

vigtig efter der min mening, har over fire års erhvervserfaring hvorimod 4 % har under fire års 

erhvervserfaring. Det er til en vis grad trøstende at de har mere erfaring som kan retfærdiggøre at de 

træffer de beslutninger selv. 

Stillingsmæssig svarer revisorassistenter med over- og under fire års erhvervserfaring samme. 

”Jeg var under tidspres” vælges af 51,85 % af revisorassistenter som har under fire års erhvervserfaring og 

43,75 % af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. 25,93 % 31 af revisorassistenter med under 

fire års erhvervserfaring svarer ”handlingen var ikke vigtig efter min vurdering” og 29,17 % af 

revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring vælger dette svar.  

Flest respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte svarer ”jeg var under tidspres” med 20 % af de 

46,67 %. Dette svarer til 53,57 % af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte. 21,43 % af samme 

virksomhedsgruppe svarer ”handlingen var ikke vigtig efter min vurdering” og 25 % 32svarer ”jeg springer 

aldrig de planlagte revisionshandlinger over”. 

56,25 % af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”jeg var under tidspres”.  

Størstedelen af respondenter der svarer ”handlingen var ikke vigtig efter min vurdering” med 14,6733 % af 

26,67 % 34 og ”jeg springer aldrig planlagte revisionshandlinger over” med 12 % 35 af de 26,67 % 36, er fra Big 

4. 

Der er lige mange respondenter fra Big 4 der svarer ”jeg var under tidspres” og ”handlingen var ikke vigtig 

efter min vurdering” med 14,67 % hver som svarer til 35,48 % 37 hver af alle respondenter fra Big 4. 29,03 % 

38 af respondenter fra Big 4 svarer at de aldrig springer planlagte revisionshandlinger over. 70,96 % af 

respondenter fra Big 4 svarer at de springer planlagte revisionshandlinger over, enten af tidspres eller fordi 

de vurderer at opgaven ikke er vigtig. Dette er faktisk under de to andre virksomhedsgrupper. 75 % af 

respondenter fra virksomheder over- og under 50 ansatte, springer planlagte revisionshandlinger over. 

Hvad der er bemærkelsesværdig for respondenter fra Big 4 er at en langt større andel af denne 

virksomhedsgruppe springer planlagte revisionshandlinger over fordi de vurderer at det ikke er vigtigt med 

                                                           
30

 Se bilag 3 side 161 
31

 Inklusiv én respondent der svarer ”anden” og uddyber. 1/2 af 7,41 % = 3,7 % + 22,22 % = 25,93 % 
32

 Inklusiv én respondent der svarer ”andet” og uddyber. 3,57 % + 21,43 % = 25 % 
33

 Inklusiv én respondent der svarer ”andet” og uddyber. 1/3 af 4 % = 1,33 % + 13,33 % = 14,67 % 
34

 Se fodnote 25 på side 28  
35

 Inklusiv to respondenter der svarer ”andet” og uddyber. 2/3 af 4 % = 2,66 % + 9,33 = 12 % 
36

 Se fodnote 26 på side 28 
37

 Inklusiv én respondent som svarer ”andet” og uddyber. 1/3 af 9,68 % = 3,22 % + 32,26 % = 35,48 %. 
38

 Inklusiv to respondenter som svarer ”andet” og uddyber. 2/3 af 9,68 % = 6,44 % + 22,58 % = 29,03 % 



Side 31 af 165 
  

35,38 %. For de to andre virksomhedsgrupper andrager andel der har svarer at handlingen ikke var vigtig 

ca. 20 %.    

Ca. halvdelen af respondenterne svarer at tidspres er den primære årsag til at de springer planlagte 

revisionshandlinger over. Som nævnt tidligere i dette afsnit, kan det ikke afgøres om dette tidspres er som 

følge af timebudgetpres eftersom selv respondenter der svarer at timebudgetter ”ofte” er realistisk 

estimeret i spørgsmål 7 og at de ”ofte” overholder timebudgettet i spørgsmål 8, svarer at de var under 

tidspres i spørgsmål 13.  

Svarerne viser at kvinder i højere grad svarer at de var under tidspres. Det samme gør sig gældende for 

respondenter der er færdig med cand.merc.aud. og ansatte hos virksomheder med over 50 ansatte. 

Når man sammensætter de tre baggrundvariabler i et tabel, er der én gruppe som springer i øjnene med 

højest koncentration blandt alle sammensætninger. 10,67 % 39 af alle respondenter svarer ”handlingen var 

ikke vigtig efter min vurdering” er mandlige respondenter som er cand.merc.aud. studerende og fra Big 4. 

Denne gruppe udgør 40 % 40 af alle respondenter der har svaret ”handlingen var ikke vigtig efter min 

vurdering”.  

Samtidig viser svarerne til spørgsmål 13 at 73,33 % af respondenterne springer planlagte 

revisionshandlinger over og at ca. 1/4 af respondenterne gør det fordi de vurderer at handlingen ikke var 

vigtig.  

25,92 % af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring og 38,89 % af cand.merc.aud. studerende 

svarer at den primære årsag til at de springer planlagte revisions handlinger over, er fordi handlingen ikke 

er vigtig efter deres vurdering.  

Det er dybt problematisk i forhold til revisionskvaliteten at revisorassistenter selv vurdere om en planlagt 

revisionshandling er vigtig, især fordi respondenter som stadig er under uddannelse og revisorassistenter 

med under fire års erhvervserfaring også viser en betydelig tendens til at springe en planlagt 

revisionshandling over ud fra deres egen vurdering. Såfremt dette ikke er bemærket af den underskrivende 

revisor, er der stor risiko for revisionen er fejlbehæftet da revisorassistenter som ikke har den nødvendige 

uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund ikke er udrustet til at træffe sådanne beslutninger. 

Kønsmæssig viser flere mænd at have tendens til at springe planlagte revisionshandlinger over. 35,29 % af 

mændene svarer at de springer revisionshandlinger over såfremt de vurderer at det ikke er vigtigt 

hvorimod 19,51 % af kvinderne svarer det samme. Dette kan være fordi mænd er mere selvsikre, 
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Giacomino et al. (2003), Bonner (2008), hvorfor de uden bekymring har tillid til at deres vurdering er 

korrekt.  

Ved hjælp af spørgsmål 7, 8, 11.3, 12 og 13 søges der svar på om de danske revisorer føler tidspres som 

følge af timebudgetter. 

44 % af respondenterne svarer at timebudgetter ”aldrig” eller ”sjældent” er realistisk estimeret efter deres 

mening41. 38,67 % svarer at de ”sjældent” overholder timebudgettet42.  

I spørgsmål 11.3 svarer 53,33 % ”altid” og 22,67 % ”ofte” til at medarbejder presses til at overholde 

timebudgettet hvis en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. 

De tidligere studier viser at kvinder er tilbøjelige til at føle sig presset end mænd. Dette afspejler sig tydeligt 

i responsraten til spørgsmål 11.3. 65,83 % 43 af de kvindelige respondenter svarer ”altid” til at 

medarbejdere presses til at overholde timebudgettet. 38,24 % af de mandlige respondenter svarer det 

samme. I spørgsmål 13 svarer 60,98 % af de kvindelige respondenter svarer at tidspres er den primære 

årsag til at springe planlagte revisionshandlinger over. 29,41 % af de mandlige respondenter vælger 

tidspres som en årsag Dette er i overensstemmelse med de tidligere studier som viser at kvinder er mere 

påvirket af tidspres. Fordi de er mere omhyggelige med deres arbejde end deres mandlige kollegaer, 

Bonner (2008), som resulterer i at de bruger mere tid, Fondas et al. (2000), Huse et al. (2006), og dermed 

overskrider timebudgettet, Ittonen et al. (2014). 

De studerende respondenter, både HD/HA og cand.merc.aud. synes i højere grad at timebudgetter 

”sjældent” er realistisk estimeret og overholder timebudgetter i sjældnere sammenlignet med 

respondenter som er færdig med cand.merc.aud. Dette tendens gentager sig i spørgsmål 8 om hvor ofte de 

overholder timebudgettet. Revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring svarer i højere grad 

”sjældent”. I spørgsmål 13 svarer revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring i højere grad at 

tidspres er den primære årsag til at de springer planlagte revisionshandlinger over. Tidligere studier viser at 

revisorassistenter med mindre erfaring og lavere uddannelse er mere ramt af timebudgetpres, fordi de 

gerne vil imponere deres overordnede ved at præstere godt på arbejde men ikke har tilstrækkelig 

kompetencer til at løse opgaven til tiden, Ettredge et al. (2008), Gundry et al. (2007), Liyanarachchi et al. 

(2007). Til gengæld svarer cand.merc.aud. studerende i mindre grad at medarbejdere presses til at 

overholde timebudgettet i spørgsmål 11.3, sammenlignet med de andre uddannelsesgrupper. Årsagen 

hertil er uvis. Men en teori er at flere cand.merc.aud. studerende er deltidsansatte og derfor ikke oplever 

samme arbejdsbyrde og dermed tidspres. Der er også flere fra Big 4 der svarer ”sjældent” til at 
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medarbejdere presses til at overholde timebudgettet. Dog er der ikke en iøjnefaldende koncentration når 

man kigger på alle baggrundsvariabler sammensat44. 

I undersøgelserne af Rhode (1978) og Alderman et al. (1982) viser respondenter tendens til at springe 

planlagte revisionshandlinger over fordi de vurdere at handlingen ikke er vigtig. I spørgsmål 13 er dette 

undersøgt for at se om dette kan være en årsag i stedet for tidspres. Selvom langt de fleste respondenter 

svarer tidspres som den primære årsag til at de springer planlagte revisionshandlinger over, svarer ca. 1/4 

af respondenterne at den primære årsag er at handlingen ikke var vigtig efter deres vurdering. Mænd, fra 

Big 4 og cand.merc.aud. studerende viser størst tendens til at springe planlagte handlinger over fordi de 

vurdere at handlingen ikke er vigtig. 35,48 % af de mandlige respondenter svarer dette. 

2. Hvilke konsekvenser fører timebudgetpres til? 

Hvilke konsekvenser timebudgetpres fører til besvares ved hjælp af spørgsmål 9.1-9.4, spørgsmål 11.1-11.2 

samt 11.4-11.10. 

I spørgsmål 9 bedes respondenten svarer på spørgsmål om respondentens egen tendens såfremt en opgave 

tager mere tid end det den er estimeret til i timebudgettet. I spørgsmål 11 bedes respondenten besvare 

den tendens respondenten mener der hersker i virksomheden de arbejder i såfremt en opgave tager mere 

tid end det den er estimeret til.  

Såfremt det giver bedre forståelse for sammenligningen, flettes spørgsmål 9 og 11 sammen i det følgende. 

Spørgsmål 9.1 – Jeg beder om at få mere tid allokeret til opgaven, og spørgsmål 11.1 – Mere tid 

bliver allokeret til opgaven. 

I spørgsmål 9.1 bedes respondenten tage stilling til udsagnet ”jeg beder om at få mere tid allokeret til 

opgaven”. Det kan være en udfordring for revisorassistenter at bede om mere tid til en opgave end det den 

er budgetteret til. Ved at bede om mere tid konfronterer de realiteten om at de ikke har overholdt 

forventningerne til dem, som i underbevidstheden kan fører til en skamfølelse. 

37,33 % svarer at de ”aldrig” beder om at få allokeret mere tid mens 22,67 % svarer ”sjældent”45. Samlet 

udgør denne gruppe 60 % af respondenterne. Dette kan skyldes at, at bede om mere tid opfattes som et 

tabu eller svaghed fordi det er en indikation på at man ikke kan nå sine opgaver og er bagud. 21,33 % svarer 

at de ”ofte” beder om mere tid mens 13,33 % svarer ”altid”.  

Der er en faldgruppe på 5,33 % som svarer ”ved ikke” som er 4 respondenter. Alle fire er mandlige. To af 

dem er fra Big 4, er cand.merc.aud. studerende og den ene har under- og den anden har over fire års 
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erhvervserfaring. De resterende to er fra virksomheder med over 50 ansatte. Den ene cand.merc.aud. 

studerende og har over fires års erhvervserfaring og den anden er HD/HA studerende med under fire års 

erhvervserfaring. 

Der kan ikke spekuleres på hvorfor de respondenter har valgt ”ved ikke” da der ikke er et sammenfald 

blandt respondenterne bortset fra kønnet.  

Fordelt på køn46 svarer 41,46 % af de kvindelige respondenter at de ”aldrig” beder om mere tid hvorimod 

26,83 % af kvinderne svarer at de ”sjældent” beder om mere tid. Tilsammen udgør de to grupper 68,29 % af 

de kvindelige respondenter. Sammenlignet svarer 32,35 % af mændene at de ”aldrig” beder om mere tid og 

17,65 % svarer ”sjældent” som samlet udgør det 50 % af mændene. Blandt alle respondenter er der lige 

mange kvinder og mænd der svarer ”ofte”, 10,67 %, og ”altid”, 6,67 %. Dog, fordi der er flere kvindelige end 

mandlige respondenter, er der flere mænd isoleret set for denne gruppe som vælger ”ofte” og ”altid”. 

Blandt alle respondenter som svarer ”aldrig”, er 48,86 % færdig med cand.merc.aud. mens 32,14 % er 

cand.merc.aud. studerende. Dette svarer til at 50 % af alle respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. svarer ”aldrig” mens 29,17 % svarer ”sjældent”.  Dette tendens afspejler sig også nå man 

kigger på besvarelser fordelt på stilling. 24 % af de 37,33 % som svarer ”aldrig” har over fire års 

erhvervserfaring. Det svarer til 64,29 % af de respondenter der har svaret ”aldrig”. 

Respondenter som er cand.merc.aud. studerende er mere jævnligt fordelt blandt svarmulighederne hvor 

hvert svar næsten har fået omkring 10 %. Når man kigger på HD/HA studerende er der et spring i tendens. 

Mens 53,85 % af alle HD/HA studerende svarer at de ”aldrig” beder om mere tid, svarer 7,69 % ”sjældent”. 

Dog svarer 30,77 % af HD/HA studerende at de ”ofte” beder om mere tid. 

Respondenter der svarer ”aldrig” er næsten ligeligt fordelt mellem virksomhederne. Det der skiller sig ud er 

at ansatte hos Big 4 er bedre til at bede om mere tid i forhold til de andre revisionsvirksomheder. 50 % af 

de respondenter som har svaret ”ofte” er fra Big 4 som svarer til 25,81 % af alle respondenter fra Big 4. 

12,90 % af respondenter fra Big 4 svarer ”altid”.  

Af de informationer kan det ses at kvinder har en større modvillighed til at bede om mere tid. Dette kan 

skyldes at kvinder opfatter det mere som et tabu eller nederlag at bede om mere tid. I sit studie peger Levin 

et al. (1988) og Ittonen et al. (2012) på at mænd er mere selvsikre og opfatter ikke timebudgetpres på 

samme måde som kvinder, da kvinder er mere påpasselige og følsomme. Respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. og har over fire års erhvervserfaring viser ligeledes modvillighed til at bede om mere tid. 

Dette kan igen skyldes tabu forbundet med at bede om mere tid. Revisorer med mere erfaring og højere 
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uddannelse forventes at kunne arbejde og løse revisionsopgaver selvstændig. Derfor kan, at bede om mere 

tid til en opgave betragtes som forsømmelse af ansvar eller svaghed.  

Dog er cand.merc.aud. studerende bedre til at bede om mere tid. 50 % af alle respondenter der har svaret 

”ofte” er cand.merc.aud. studerende mens 80 % af respondenter der har svaret ”altid” er cand.merc.aud. 

studerende. Dette kan skyldes at arbejdspladserne er mere tolarente overfor medarbejdere som stadig er 

under uddannelse og dermed under læring.  

Samme spørgsmål gentages på virksomhedsniveau. Respondenten bliver bedt om at vurdere hvordan der 

reageres i virksomheden såfremt en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet. I 

spørgsmål 11.1. bedes respondenten tage stilling til er at der allokeres flere timer til opgaven.  

Her svarer 28 % at der ”aldrig” bliver allokeret mere tid mens 41,33 % svarer ”sjældent” som tilsammen 

udgør 69,33 % 47. De to svargrupper androg 60 % tilsammen i spørgsmål 9.1. Forskellen på ca. 10 % kan 

skyldes at respondenter har en forhåndsantagelse om at det ikke er en mulighed at flere timer bliver 

allokeret til en opgave. 

Blandt respondenter som svarer ”aldrig” er kvinder igen i flertal. 18,67 % ud af de 28 % er kvinder48. Det 

svarer til at 66,67 % af alle dem der har svaret ”aldrig” er kvinder. Blandt alle kvindelige respondenter har 

34,15 % svaret ”aldrig” mens 39,02 % har svaret ”sjældent”. Blot 2,44 % har svaret ”altid”. Dette bekræfter 

fundene i spørgsmål 9.1 om at kvinder er mere tilbageholdende med at bede om mere tid. 

Blandt de mandlige respondenter svarer 20,59 % ”aldrig”. Dog er andelen af de mandlige respondenter der 

svarer ”sjældent” med 44,12 %, over det dobbelt af respondenterne til ”aldrig”. Stadig er mænd mere 

tilbøjelig til vurderer at der ”altid” allokkeres flere timer til en opgave i virksomheden. 14,71 % af mændene 

har svaret ”altid” hvorimod satsen ligger på 2,44 % hos kvinder. 

Uddannelsesmæssig viser respondenter som er færdig med cand.merc.aud. igen tendens til at svarer 

”aldrig” og ”sjældent”. Blandt alle respondenter som er færdige med cand.merc.aud. svarer 41,67 % 

”aldrig” og 45,83 % svarer ”sjældent”. Blot 12,50 % af respondenter som er færdige med cand.merc.aud. 

svarer ”ofte” og ingen svarer ”altid”. Når man kigger på stillingsmæssig fordeling af svarerne, udgør 

respondenter med over fire års erhvervserfaring flertallet i svargruppen ”aldrig” og ”sjældent”. 45,83 % af 

revisorassistenter som har over fire års erhvervserfaring svarer ”sjældent” og 25 % svarer ”aldrig”. Svarene 

er mere jævnt mellem ”aldrig”, ”sjældent” og ”ofte” blandt revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring. Dette kan skyldes, som nævnt under spørgsmål 9.1, at revisorassistenter med højere 

uddannelse og erfaring forventes at kunne løse opgaver selvstændig og til tiden. Dette er ikke nødvendigvis 
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indikation på timebudgetpres. Men respondenter som er færdig med cand.merc.aud. viser en klar tendens 

til ikke at bede om mere tid eller opfatte dette som en mulighed på virksomhedsniveau. 

Cand.merc.aud. studerende er mere tilbøjelige til at vurdere at får flere timer allokeret til en opgave er en 

mulighed på virksomhedsniveau. Blot 8,33 % af alle cand.merc.aud. studerende svarer ”aldrig” mens 50 % 

svarer ”sjældent”. På uddannelsesbasis svarer flest cand.merc.aud. studerende ”ofte” eller ”altid”. 25 % 

svarer ”ofte” og 12,89 % svarer ”altid” som er det højeste blandt alle uddannelsesgrupper. 

HD/HA studerende viser igen et spring mellem ”aldrig” og ”ofte”. 53,85 % af alle HD/HA studerende svarer 

”aldrig”. Dette kan skyldes at de er så fikseret på at yde og imponere at de ikke vil acceptere ”hjælp”. Dog 

svarer 23,08 % ”ofte”. Selvom dette langt under HD/HA studerende som svarer ofte, er det ca. en fjerdedel. 

På virksomhedsniveau viser ansatte hos virksomheder med under 50 ansatte mest tendens for at svarer 

”aldrig”. 43,75 % af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”aldrig” mens 31,25 % 

svarer ”sjældent” som tilsammen udgør 75 % af respondenterne fra virksomheder med under 50 ansatte. 

Der er næsten lige mange respondenter fra Big 4 der vælger samme to valgmuligheder. Dog vægter svaret 

”sjældent” tungere med 51,61 % end ”aldrig” som svarer 22,58 %. Når man kigger på svarmulighederne 

”ofte” og ”altid” svarer 22,58 % af respondenterne fra Big 4 en af de to svarmuligheder. 39,28 % af 

respondenterne fra virksomheder med over 50 ansatte svarer ”ofte” eller ”altid” og 25 % af respondenter 

fra virksomheder med under 50 ansatte vælger samme gruppe svar. 

Tendens til at bede om mere tid afspejler sig også på virksomhedsniveau. Her er det igen kvinder der er 

mere tilbageholdende med at bede om mere tid.  

Samme tendens som spørgsmål 9.1, som er på individuelt niveau og adressere respondenten selv, 

genspejler sig på svarere til spørgsmål 11.1, som er på virksomhedsniveau og afspejler hvordan andre i 

virksomheden reagere på at en opgave tager mere tid.  

Det er naturligt at der er et sammenhæng eftersom de muligheder der opfattes at andre har til rådighed vil 

afspejle sig på de muligheder en medarbejder mener de har selv. Hvis der ikke er en kultur eller tendens til 

at få allokeret flere timer generelt i virksomheden, vil medarbejdere ligeledes opfatte dette som en fjern 

mulighed og udvikler sig til endda at være et tabu.  

Det eneste faktor som afviger mellem spørgsmål 9.1 og spørgsmål 11.1 er virksomheder. Mens 

svarprocenten fordeler sig nogenlunde jævnt mellem svarmulighederne ”aldrig”, ”sjældent” og ”ofte” for 

respondenter fra Big 4, ændre dette sig ved svar til spørgsmål 11.1. Her svarer 74,19 % af respondenter fra 

Big 4 ”aldrig” eller ”sjældent” mod 54,84 % i samme svargruppe i spørgsmål 9.1. Dette kan skyldes at 

virksomhedskulturer i Big 4 virksomheder er fastet på en måde at medarbejdere ikke føler at, at få flere 

timer allokeret til en opgave er en mulighed.  
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Spørgsmål 9.2 – Jeg springer nogle planlagte revisionshandlinger over 

I spørgsmål 9.2 bedes respondenten tage stilling til udsagnet ”jeg springer planlagte revisionshandlinger 

over” såfremt en opgave tager mere tid end dét den er estimeret til. 

53,33 % af respondenterne svarer ”aldrig” mens 42,67 % svarer ”sjældent”49. Tilsammen udgør det 96 % af 

respondenterne. Det er en sund tendens at medarbejdere ikke tier til at springe revisionshandlinger over. 

Dog bør dette tages med en gran salt. 42,67 % svarer ”sjældent” hvilket betyder at de ikke udelukker at 

springe planlagte revisionsopgaver over. I det følgende gennemgås sammensætningen af respondenterne. 

65,63 % 50af alle respondenter der har svaret ”sjældent” er kvinder hvilket svarer til 2/3 af respondenterne 

der har svaret ”sjældent”. Svaret ”aldrig” er fordelt næsten ligeligt mellem mænd, 52,50 %, og kvinder, 

47,50 %. Dette viser at kvinder er mere tilbøjelig til at springe planlagte revisionshandlinger over, selvom 

det er i sjældne tilfælde.  

50 % af alle respondenter som har svaret ”sjældent” er færdig med cand.merc.aud. 68,75 % af 

respondenterne som har svaret ”sjældent” har over fire års erhvervserfaring. Det kan skyldes at 

revisorassistenter med højere uddannelse og erfaring, vælger at ”løse” tidsproblemet selv. 

34,38 % er cand.merc.aud. studeren og 15,63 % er HD/HA studerende.  

43,75 % af respondenterne som har svaret ”sjældent” er fra en virksomhed med over 50 ansatte. 31,25 % 

er fra Big 4 og 25 % er fra virksomheder med under 50 ansatte.  

Til trods for at det kun er ”sjældne” tilfælde, har kvinder en større tendens til at springe planlagte 

revisionshandlinger over. Ligeledes har revisorassistenter som har over fire års erhvervserfaring og færdig 

med cand.merc.aud. større tendens til at springe planlagte revisionshandlinger over. 

Dette kan skyldes at kvinder i højere grad oplever timebudgetpres. Ligeledes kan højere forventninger af en 

færdiguddannet revisorassistent med flere års erfaring fører til at de kan tie til at ”løse” tidsproblemet selv, 

ved f.eks. ved at springe planlagte revisionshandlinger over, i stedet for at bede om hjælp, f.eks. ved at 

bede om mere tid til opgaven. 

Spørgsmål 9.3 – Jeg reducerer stikprøvestørrelsen i den planlagte revision og spørgsmål 11.4 

Reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte revision 

I spørgsmål 9.3 bedes respondenten tage stilling til udsagnet ”jeg reducere stikprøvestørrelsen i den 

planagte revision” såfremt en opgave tager mere tid end det der er estimeret.  
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40 % svarer ”aldrig”51. Dog svarer næsten lige mange ”ofte”, 38,67 % og 18,67 % svarer ”sjældent”. I det 

følgende ses der nærmere på fordelingen. 

68,97 % af respondenter der har svaret ”ofte” er kvinder og 31,03 % er mænd52. 64,29 % af respondenterne 

der har svaret ”sjældent” er kvinder og 35,71 % er mænd.  

Blandt de kvindelige isoleret respondenter svarer 48,78 % ”ofte” hvorimod 26,47 % af de mandlige 

respondenter svarer ”ofte”. 60 % af alle respondenter der svarer ”aldrig” er mænd mod 40 % kvinder. 

Kvinder viser dobbelt så stor tendens til at springe planlagte revisionsopgaver over end mænd. 

29,33 % af de 40 % der har svaret ”aldrig” er cand.merc.aud. studerende. Det svarer til 73,33 % af 

respondenter der har svaret ”aldrig” og 61,11 % af alle cand.merc.aud. studerende. 

21,33 % af de 38,67 der har svaret ”ofte” er respondenter der er færdig med cand.merc.aud. og 9,33 % er 

HD/HA studerende. Det svarer til 55,17 % af alle respondenter der har svaret ”ofte” og 66,67 % af alle 

respondenter der er færdig med cand.merc.aud. og 24,24 % af alle respondenter der har svaret ”ofte” og 

53,85 % af alle HD/HA studerende. Dog er der et spring blandt HD/HA studerendes svar. Mens 53,85 % 

svarer ”ofte” svarer 23,08 % ”aldrig” og 15,38 % ”sjældent”. 

Der er en klar tendens blandt respondenter som er færdig med cand.merc.aud. og HD/HA studerende som 

vælger ”ofte” hvad angår at reducere den planlagte stikprøvestørrelse. Dog er der et spring med HD/HA 

studerende.  

Respondenter med over fire års erhvervserfaring vægter højere i hver svarkategori end dem med under fire 

års erhvervserfaring. Dette skyldes at 64 % af respondenterne har over fire års erhvervserfaring mod 36 % 

med under. Derfor kigges der nærmere på hver gruppe af respondenter for at vurdere hvordan de fordeler 

sig i hver gruppe. 

Blandt alle respondenter med over fire års erhvervserfaring, svarer 45,83 % ”aldrig” hvorimod 16,67 % 

svarer ”sjældent” 37,50 % svarer ”ofte”. Dog svarer 29,63 % af respondenter med under fire års 

erhvervserfaring ”aldrig” mod 22,22 % der svarer ”sjældent” og 40,74 % der svarer ”ofte”. Sammen udgør 

grupperne ”sjældent” og ”ofte” 54,17 % blandt revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring mod 

62,96 % blandt revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring. Det viser at revisorassistenter med 

under fire års erhvervserfaring er i højere grad tilbøjelig til at reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte 

revision. 

Halvdelen af alle respondenter der svarer ”aldrig” er fra Big 4 hvilket svarer til 48,39 % af alle respondenter 

fra Big 4. Blandt respondenter der har svaret ”ofte” skiller respondenter fra virksomheder med over 50 
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ansatte ud. 41,38 % af alle der har svaret ”ofte” er fra en virksomhed med over 50 ansatte. Der er næsten 

lige mange respondenter fra Big 4 og virksomheder med under 50 ansatte der har svarer ”ofte”. 56,25 % af 

alle respondenter fra virksomhed med under 50 ansatte svarer ”ofte”. 

Respondenter med over 50 ansatte viser en større tendens til at reducere stikprøve størrelsen med 16 %.  

42,86 % af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte har svaret ”ofte”. 

I spørgsmål 11.4 bedes respondenter tage stilling til om at ”reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte 

revisions” er en måde imødegå overskridelse af timebudgettet i virksomheden. 

29,33 % svarer ”aldrig” og ”sjældent” samt 40 % svarer ”ofte”53. 

 I spørgsmål 9.3 svarer 40 % ”aldrig” til selv at reducere stikprøvestørrelsen under tidspres. Men i spørgsmål 

11.4 svarer 29,33 % ”aldrig” til at reducering af stikprøvestørrelsen som imødekommelse af overskridelse af 

timebudgettet i virksomheden. Mens 18,67 % svarer ”sjældent” i spørgsmål 9.3, svarer 29,33 ”sjældent” i 

spørgsmål 11.4.  

Dette viser at respondenter har en større tilbøjelighed til at tænke at reducering af stikprøvestørrelsen i 

den planlagte revision er en måde at imødekomme tidspres er en tendens som i højere grad er udført af 

andre i virksomheden end dem selv.  

40 % svarer ”ofte” hvilket stemmer i overens med responsen til spørgsmål 9.3. Fordelingen mellem mænd 

og kvinder54 er næsten identisk med fordeling i 9.3.  

Uddannelses- og stillingsmæssig er fordelingen næsten identisk med fordelingen i svar 9.3.  

Virksomhedsmæssig ses det at ansatte hos virksomheder med over 50 ansatte i højere grad svarer 

”sjældent” end ”aldrig” i forhold til svarerne i spørgsmål 9.3. Det er denne ændring som primært skyldes at 

svarprocenten er højere for ”sjældent” i spørgsmål 11.4 i forhold til spørgsmål 9.3. Dette viser at 

respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte i højere grad tror at andre i virksomheden reducere 

stikprøvestørrelsen i den planlagte revision hvorimod de selv er i højere grad modstander af det. 

Analyse af udsagnet ”reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte revisions” viser at ca. 40 % svarer ”ofte” 

både for dem selv og for andre i virksomheden. Dog viser sammenligningen at respondenter i højere grad 

svarer ”aldrig” med 40 % når det drejer sig om dem selv hvorimod 29,33 % svarer ”aldrig” til det i 

virksomhedsniveau. Specielt respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte svarer i højere grad 
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”sjældent” i spørgsmål 11.4 i forhold til 9.3. Dette viser at respondenter, specielt dem fra virksomheder 

med over 50 ansatte, tænker at andre i virksomheden er mere tilbøjelig til at reducering af 

stikprøvestørrelsen end dem selv. Tidligere studier har vist at respondenter er mere ærlige omkring en 

handling når de ikke personlig står til mål for spørgsmålet. Dette kan være årsagen til at flere svarer at de 

selv ”aldrig” gør det men tror at andre i virksomheden gør det. 

Spørgsmål 9.4 – Jeg accepterer dubiøse poster/transaktioner/kundeforklaringer, og spørgsmål 

11.7 accept af dubiøse revisions dokumenter/poster/kundeforklaringer 

Tidlig signering af arbejdspapirer, accept af dubiøs kundeforklaring eller svage forklaringer, og 

underrapportering af tid kan resultere i at revisor ikke kan opretholde professionel skepsis eller have 

professionel dømmekraft og derfor udfører revision med reduceret revisionskvalitet. Broberg (2017) 

I spørgsmål 9.4 bedes respondenter tage stilling til udsagnet ”jeg accepterer dubiøse 

poster/transaktioner/kundeforklaringer” såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. 

45,33 % af respondenter svarer ”aldrig” hvilket betyder at de resterende 54,67 % har en til en hvis grad 

tendens til at acceptere dubiøse poster55. De resterende 54,67 % fordeler sig således; 38,67 % ”sjældent”, 

14,67 % ”ofte” og 1,33 % ”altid”. 

Der er lige mange kvinder og mænd der svarer ”aldrig”56. Dog er der flere kvinder end mænd der svarer 

”sjældent”. Blandt alle respondenter der svarer ”sjældent” er 58,62 % kvinder. Samme tendens gør sig også 

gældende under ”ofte”. Her er 63,64 % respondenterne der har svaret ”ofte” kvinder. 

Når man kigger på de kvindelige og mandlige respondenter særskilt, svarer 41,46 % af kvinder ”aldrig”. 

Samme antal svarer ”sjældent”. 17,07 % af kvinderne svarer ”ofte”. Når man kigger på de mandlige 

respondenter svarer 50 % af mændene ”aldrig”. 35,29 % svarer ”sjældent” og 11,76 % ”ofte”. Der er en 

enkelt mandlig respondent der svarer ”altid” som udgør 1,33 %. Men det er så lavt at det er ubetydeligt. 

Kvinder viser en større tendens til at acceptere dubiøse poster når en opgave tager mere tid end det den er 

estimeret til. 58,53 % af kvinderne svarer andet end ”aldrig” hvorimod denne andel andrager 50 % for 

mænd. 

Uddannelsesmæssig består størstedelen af respondenterne som svarer ”aldrig” af cand.merc.aud. 

studerende. Det samme gør sig gældende hvad angår svaret ”ofte”. 24 % af de 45,33 % der svarer ”aldrig” 

er cand.merc.aud. studerende som svarer til 52,94 % af alle respondenterne der har svaret ”aldrig”. 9,33 % 

af de 14,67 ” der har svaret ”ofte” er også cand.merc.aud. studerende. Dette svarer til 63,64 % af alle 
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respondenter der har svaret ”ofte”. Der er næsten lige mange fra hvert uddannelsesgruppe der svarer 

”sjældent”.  

Blandt alle cand.merc.aud. studerende svarer 50 % ”aldrig”, 27,78 % ”sjældent”. 19,44 % af cand.merc.aud. 

studerende svarer ”ofte” hvilket er det højeste sammenlignet med de andre grupper. 50 % af respondenter 

der er færdig med cand.merc.aud. svarer ”aldrig” hvorimod 41,67 % svarer ”sjældent” og 8,33 % svarer 

”ofte”.  

30,77 % af HD/HA studerende svarer ”aldrig” og 69,23 % der svarer ”sjældent”, hvilket viser at HD/HA 

studerende er i højere grad tilbøjelig for at acceptere accepterer dubiøse poster selvom det kun er i 

sjældne tilfælde.  

Hvad angår stilling kigges der på hver stillingsgruppe, over- og under fire års erhvervserfaring, hver for sig 

da der er langt flere respondenter med over fire årserhvervserfaring som resulterer i en skævdeling. Blandt 

revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring svarer majoriteten med 58,33 % ”aldrig” mod 29,17 % 

svarer ”sjældent”. Dog svarer majoriteten af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring 

”sjældent” med 55,56 % hvorimod 22,22 % svarer ”aldrig”. Dette viser at revisorassistenter med under fire 

års erhvervserfaring er i mere tilbøjelig til at acceptere dubiøse poster end revisorassistenter med over fire 

års erhvervserfaring. 

Ansatte hos Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte svarer i højere grad ”aldrig”. Når man kigger på 

hvert virksomhedsgruppe hver for sig svarer ansatte hos virksomheder med under 50 ansatte svarer i 

højere grad ”sjældent” med 43,75 % og ”ofte” med 25 % som tilsammen andrager 68,75 %. For 

respondenter fra Big 4 svarer 51,61 % ”sjældent” eller ”ofte” hvorimod 46,41 % af respondenter fra 

virksomheder med over 50 ansatte svarer ”sjældent” eller ”ofte”. 

Lige mange kvinder og mænd svarer ”aldrig” til at acceptere dubiøse poster. Men blandt svarerne 

”sjældent” og ”ofte” vægter kvinder højere end mænd. 

Næsten lige mange fra hver uddannelse svarer ”sjældent” men cand.merc.aud. studerende vægter tungere 

i svarkategorien ”aldrig” og ”ofte”. Majoriteten af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring 

svarer ”sjældent” hvilket viser at de er i højere grad tilbøjelige til at acceptere dubiøse poster end 

revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. Dette kan skyldes deres begrænsede erfaring som får 

dem til undervurdere vigtigheden af pålidelig kundeforklaring. En anden årsag kan være at de føler at den 

underskrive revisor forholder sig til forklaringen, hvorfor revisorassistenten mindre skeptisk, specielt under 

tidspres. Ansatte hos en virksomhed med under 50 ansatte viser en større tendens til at acceptere dubiøse 

poster. Undersøgelser viser at der forventes større revisionskvalitet fra større virksomheder, Broberg et al. 
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(2017). Dette kan være årsagen til at ansatte hos mindre virksomheder er mere tilbøjelige til at acceptere 

dubiøse poster. 

I spørgsmål 11.7 bedes respondenter tage stilling til at ”accept af dubiøse revisions 

dokument/poster/kundeforklaringer” er en måde imødegå overskridelse af timebudgettet i virksomheden.  

I spørgsmål 11.7 svarer 16 % ”ofte”57. Dette er i overensstemmelse med svarerne i spørgsmål 9.4 hvor 

14,67 % svarer ”ofte” og 1,33 % svarer ”altid” som tilsammen andrager 16 %. 

46,67 % svarer ”sjældent” og 37,33 % svarer ”aldrig” i spørgsmål 11.7 mod 38,67 % ”sjældent” og 45,33 % 

”aldrig” i spørgsmål 9.4. Flere svarer ”aldrig” til at de selv accepterer dubiøse dokumenter, poster eller 

kundeforklaringer men mener at andre i virksomheden gør det. Dette kan igen skyldes at respondenter er 

defensive når spørgsmålet adresserer deres adfærd i forhold til når de spørges om andre. Kønsmæssig 

ændrer de mandlige respondenters svar næsten ikke mellem de to spørgsmål58. Men flere kvinder svarer 

”aldrig” i spørgsmål 9.4 for dem selv men ”sjældent” for andre. Dette viser at kvinder i højere grad tror at 

andre i virksomheden acceptere dubiøse dokumenter, poster eller kundeforklaringer.  

Uddannelsesmæssig svarer cand.merc.aud. studerende som svarer ”aldrig” i spørgsmål 9.4 om dem selv, 

”sjældent” i spørgsmål 11.7 om andre i virksomheden. Dette gælder også respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. men i mindre grad i forhold til cand.merc.aud. studerende. 

Respons af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring er i store træk uændret i spørgsmål 11.7 

og 9.4. Dog svarer revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring svarer i højere grad ”sjældent” i 

spørgsmål 11.4 i forhold til spørgsmål 9.4.  

Respondenter fra Big 4 svarer i højere grad ”sjældent” end ”aldrig” i spørgsmål 11.7 i forhold til 9.4. 

Respons fra de medarbejdere fra virksomheder med over- og under 50 ansatte er i store træk uændret. 

Analyse af udsagnet ”acceptere dubiøse revisions dokumenter, poster og kundeforklaringer” viser at ca. 16 

% svarer ”ofte” både på individuelt og på virksomhedsbasis. Respondenter svarer i højere grad ”aldrig” til 

spørgsmål 9.4 som er rettet mod respondenten selv sammenlignet spørgsmål 11.7 om andre i 

virksomheden. Det er primært de kvindelige respondenter med over fire års erhvervserfaring og fra Big 4 

der svarer ”aldrig” for dem selv men ”sjældent” for andre. 
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Spørgsmål 11.2 – Brug af mere effektive revisionsteknikker 

I spørgsmål 11.2 bedes respondenter tage stilling til udsagnet ”Brug af mere effektive revisionsteknikker” 

når en opgave tager mere tid end det den er estimeret til i timebudgettet. 

I spørgeskemaet bliver der ikke redegjort eller givet eksempler på hvad ”mere effektive revisionsteknikker” 

kan være. Der er 13,33 % der har svaret ”ved ikke” som kan skyldes at det ikke forstår hvad der menes med 

”mere effektive revisionsteknikker”. Der har ikke været en redegørelse af ”mere effektive 

revisionsteknikker” i spørgeskemaet for ikke at begrænse betegnelsen til redegørelsen men give 

respondenten rum til selv at vurdere om en de har gjort noget som de selv ville opfatte som ”mere effektiv 

revisionsteknik”.  

Der kigges nærmere på hvordan respondenterne fordeler sig. 

49,33 % svarer ”ofte” til at ”anvende mere effektive revisionsteknikker” som imødekommelse af 

overskridelse af timebudgettet på virksomhedsbasis og 26,67 % svarer ”sjældent”. Med 13,33 % er ”ved 

ikke” den tredje største svargruppe. Der er lige mange mænd og kvinder som svarer ”ved ikke”59.  

56,76 % af alle der har svaret ”ofte” og 66,67 % af alle der svarer ”altid” er kvinder60. Det svarer til at 51,22 

% af kvinderne der svarer ”ofte” mod 47,06 % af mændene der svarer det. 30,67 % af kvinder svarer ”ofte” 

eller ”altid” mod 22,67 % af mændene. 9,76 % af kvinderne og 2,94 % af mændene svarer ”aldrig”. Det 

svarer til at 80 % af alle dem der har svaret ”aldrig” er kvinder. Kvinder viser en højere grad af tilbøjelighed 

for at tro at der anvendes mere effektive revisionsteknikker i virksomheden. Dog er differencen mellem 

mændene og kvinderne i de to grupper ikke så stor. Selvom blot 6,67 % af respondenterne har svaret 

”aldrig” er 80 % af dem kvinder. 

Respondenter som er færdig med cand.merc.aud. udgør en større andel der har svaret ”ofte”. 40,54 % af 

alle der svarer ”ofte” er færdig med cand.merc.aud. Dette er 62,50 % af alle respondenter der er færdig 

med cand.merc.aud. 32,43 % af alle der svarer ”ofte” er cand.merc.aud. studerende og 24,32 % er HD/HA 

studerende. Selvom HD/HA studerende ikke udgør en stor andel bland respondenter der har svaret ”ofte”, 

svarer 69,23 % af HD/HA studerende.  

18,67 % af 26,67 % som svarer ”sjældent” er cand.merc.aud. studerende.  

9,33 % af 13,33 som svarer ”ved ikke” er cand.merc.aud. studerende. Årsagen til at cand.merc.aud. 

studerende i højere grad svarer ”ved ikke” kan skyldes at deres kompetencer ikke er nok til at vurdere 

”mere effektive revisionsteknikker”. Denne perspektiv er dog i modstrid med den tendens HD/HA 
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studerende viser. Uddannelsesmæssig er de mindre kompetente end cand.merc.aud. studerende men viser 

i højere grad tendens til at tro mere effektive revisionsteknikker udføres af medarbejderne.  

Der er næsten lige mange respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte som svarer ”ofte”.  

Dette kan skyldes at større revisionsvirksomheder kan der være tendens til at systematisere 

revisionsopgaverne. Dette er måske mindre anvendt i mindre virksomheder. Big 4 udgør en større andel 

der svarer ”sjældent” med 14,67 % af de 26,56 %. 

Når man kigger på hver enkelt virksomhedsgruppe svarer 45,16 % af respondenter fra Big 4 ”ofte” og 35,48 

% svarer ”sjældent”. 57,14 % af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte svarer ”ofte”. Denne 

gruppe svarer i højere grad ”ved ikke” med 17,68 % mod 14,29 % som svarer "sjældent”. 

Virksomhed sammensat med stilling viser at der næsten lige mange revisorer med over og under fire års 

erhvervserfaring fra Big 4 som svarer ”sjældent”.  

Spørgsmål 11.5 - Mindre skepsis under bilagsrevision 

Jf. revisorlovens § 16, stk. 1 er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udfører opgaverne i 

overensstemmelse med god revisionsskik som indebærer at revisor skal udvise bl.a. professionel skepsis61. 

Revisorloven § 16, stk. 2 præciserer professionel skepsis yderligere: 

”Revisor skal under planlægningen og udførelsen af en opgave efter § 1, stk. 2, udvise professionel skepsis i 

erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indikere væsentlig fejlinformation i 

erklæringsemnet.”62 

Det er yderst vigtigt at udvise professionel skepsis for at afdække de fejl der kan forekomme og påvirke 

påtegningen. Derfor bedes respondenter at tage stilling til netop dette. Dog fokuseres der alene på skepsis 

under bilagsrevision. Årsagen til dette er at det vurderes at nogle af de andre spørgsmål også falder ind 

under ”professionel skepsis” men der i spørgsmål 11.5 vil sættes fokus på at få svar på om bilagsrevision 

også er påvirket. 

I spørgsmål 11.5 bedes respondenter tage stilling til udsagnet ”mindre skepsis under bilagsrevision” ved 

overskridelse af timebudgettet.  

34,67 % af respondenterne svarer ”aldrig” til at der udvises mindre skepsis såfremt en opgave tager mere 

tid end det den er estimeret til i timebudgettet63. Det betyder at de resterende ca. 2/3 af respondenterne 

vurdere at der i nogen grad er tendens til at udvise mindre skepsis under bilagsrevision i virksomheden.  
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42,67 % svarer ”sjældent” og 17,33 % svarer ”ofte”. 4 % svarer ”altid” som udgøres af tre respondenter. Én 

respondent som svarer ”ved ikke” som udgør 1,33 %. Det er en kvindelig respondent, som er 

cand.merc.aud. studerende, har over fire års erhvervserfaring og fra Big 4. Respondenten er under 

uddannelse som kunne være en indikation på at hun ikke har nok erfaring til at vurdere det. Men i og med 

at hun har over fire års erhvervserfaring, kan dette ikke konkluderes. Da den ene respondent udgør så lille 

en andel, 1,33 %, ses der bort fra denne.  

Det er problematisk at en større andel end dem der svarer ”aldrig” svarer ”sjældent”. I det følgende kigges 

nærmere på fordelingen af respondenter. 

 Der er lige mange kvindelige og mandlige respondenter der svarer ”aldrig” og ”sjældent” med henholdsvis 

17,33 % og 21,33 % fra begge køn64. Dog er der 9,31 % flere kvinder end mænd i undersøgelsen. Derfor 

andrager kvinders svar mindre andel af kvinder isoleret set. Det betyder at 31,71 % af kvinder svarer aldrig 

og 39,02 % svarer ”sjældent”. De samme antal mænd udgør 38,24 % for ”aldrig” og 47,06 % for ”sjældent”.  

13,33 % af 17,33 % der svarer ”ofte” er kvinder som udgør 76,92 % af alle der har svaret ”ofte” og 24,93 % 

af kvinderne. Én af de tre respondenter der svarer ”altid” er kvindelig og to er mandlig respondenter.  

20 % af 34,67 % respondenter der svarer ”aldrig” er cand.merc.aud. studerende. 12 % af 17,33 % som 

svarer ”ofte” er også cand.merc.aud. studerende.  Der er næsten lige mange respondenter fra hver 

uddannelsesgruppe der svarer ”sjældent”. Cand.merc.aud. studerende og respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. udgør hver 13,33 % af 42,67 % der har svaret ”sjældent”. HD/HA studerende udgør 14,67 

%. 

41,67 % af alle cand.merc.aud. studerende svarer ”aldrig”, 27,78 % svarer ”sjældent” og 25 % svarer ”ofte. 

Sammenlignet svarer 37,50 % af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. ”aldrig”, 41,67 % 

”sjældent” og 12,50 % ”ofte”. Desuden svarer 8,33 % af dem der er færdig med cand.merc.aud. ”altid”. 

HD/HA studerende svarer i langt højere grad ”sjældent”. Selvom de kun udgør 14,67 % af alle 

respondenter, udgør dette 84,62 % af alle HD/HA studerende.  

Revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring viser i højere grad tendens til at udvise mindre 

skepsis under bilagsrevision. 59,26 % af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring svarer 

”sjældent” hvorimod 33,33 % af dem med over fire års erhvervserfaring svarer det samme. 

Også ”ofte” og ”altid” er valgt i højere grad af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring. 22,22 

% svarer ”ofte” og 7,41 % svarer ”altid”. 14,58 % af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring har 
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svaret ”ofte” hvorimod 2,08 % svarer ”altid”. Blot 11,11 % af revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring svarer ”aldrig” hvorimod majoriteten af revisorassistenter med over fire år svarer dette, 

med 47,92 %. 

Der er næsten lige mange respondenter fra hver virksomhedsgruppe som svarer ”sjældent” og ”ofte”. Der 

er næsten lige mange respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte som svarer ”aldrig”. 

Dog er der blot 2,67 % af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte som svarer ”aldrig”. 

Når man kigger på hver virksomhedsgruppe isoleret kan det ses at ca. 40 % respondenter fra Big 4 og 

virksomheder med over 50 ansatte svarer ”aldrig” men blot 12,50 % af respondenter fra virksomheder med 

under 50 ansatte svarer dette. I stedet svarer majoriteten af respondenter fra virksomheder med under 50 

”sjældent” med 62,50 %. Sammenlignet svarer 32,26 % af respondenter fra Big 4 og 42,86 % fra 

virksomheder med over 50 ansatte ”sjældent”. Selvom der er lige mange respondenter fra virksomheder 

med under 50 ansatte som svarer ”ofte”, udgør de 25 % af deres egen gruppe hvorimod respondenter fra 

Big 4 udgør 16,13 % og virksomheder med over 50 ansatte udgør 14,29 %. Det kan konkluderes at selvom 

der er færre respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte og de derfor udgør en lille andel af de 

samlede respondenter, viser de større tendens til at vælge ”sjældent” og ”ofte” sammenlignet med de to 

andre virksomhedsgrupper. 

Spørgsmål 11.6 – Undgå bilagsrevision af usædvanlige poster 

Spørgsmål 11.6 omhandler igen om bilagsrevision, ligesom 11.5. Dog i dette spørgsmål bedes respondenter 

tage stilling til ”undgå bilagsrevision af usædvanlige poster” som en løsning til at imødegå overskridelse af 

timebudgettet i virksomheden. Det er vurderet at mindre skepsis kan være en generel holdning men at 

undgå bilagsrevision af en post velvidende at det er usædvanlig, er en beslutning og svigt af ansvar som 

revisor. Derfor er det vurderet vigtigt at stille spørgsmålet fra den vinkel. 

66,67 % af respondenterne svarer ”aldrig” til at der undgås bilagsrevision af usædvanlige poster65. 34,67 % 

svarede ”aldrig” i spørgsmål 11.5 til mindre skepsis under bilagsrevision. Dette viser at respondenter i høj 

grad undersøger usædvanlige poster selvom næsten ligeså stor andel svarer at der udvises mindre skepsis 

af bilagsrevision under tidspres. 

21,33 % svarer ”sjældent” og 10,67 % svarer ”ofte”. Én respondent svarer ”altid” som udgør 1,33 %. Det er 

en kvindelig respondent, som er HD/HA studerende, har under fire års erhvervserfaring og fra en 

virksomhed med over 50 ansatte. Dette kan være fordi respondenten har begrænset uddannelse og 

erfaring som fører fejlbedømmelse og derved ”altid” undgå bilagsrevision af usædvanlige poster. 

I det følgende ses der nærmere på hvordan respondenterne fordeler sig.  
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De kvindelige respondenter vægter højere i hver svar sammenlignet med mænd66. Dog skyldes dette er der 

er flere kvindelige respondenter end mænd. Når man kigger på respondenter fra hver køn isoleret, kan det 

ses 65,85 % af kvinder og 67,65 % af mænd svarer ”aldrig”. 21,95 % af kvinder og 20,59 % af mænd svarer 

”sjældent”. 9,76 % af kvinder og 11,76 % af mænd svarer ”ofte”. Kønsmæssigt vurderes der ikke at være et 

forskel. 

Uddannelsesmæssig afspejler andel af hver uddannelsesgruppe også besvarelserne. 29,33 % af 66,67 % 

som svarer ”aldrig” er cand.merc.aud. studerende som er den største gruppe blandt de tre med 48 %. Dog 

viser alle tre uddannelsesgrupper samme tendens hvad angår ”aldrig” ”sjældent” når man kigger på hver 

uddannelsesgruppe isoleret. 69,23 % af HD/HA studerende, 61,11 % af cand.merc.aud. studerende og 75 % 

af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer ”aldrig”. 23,08 % af HD/HA studerende, 22,22 % 

af cand.merc.aud. studerende og 20,83 % af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer 

”sjældent”. Dog skiller cand.merc.aud. studerende ud i svargruppen ”ofte”. 8 % af 10,67 % respondenter 

som svarer ”ofte” er cand.merc.aud. studerende. Det svarer til 75 % af respondenter som har svaret ”ofte” 

og 16,67 % af alle cand.merc.aud. studerende. 

Erfaringsmæssig viser revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring større tendens til at svarer at 

der undgås bilagsrevision af usædvanlige poster. 55,56 af alle revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring svarer ”aldrig” hvorimod 72,92 % af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring 

svarer det samme. Det vil sige at de resterende 44,44 % af revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring i højere grad tror at der undgås bilagsrevision af usædvanlige poster i deres virksomhed 

såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. 27,93 % af revisorassistenter med over fire 

års erhvervserfaring svarer andet end ”aldrig” og derved viser tendens til at tro at bilagsrevision af 

usædvanlige poster undgås.  

Virksomhedsmæssig viser respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte samme tendens 

under ”aldrig” og ”sjældent”. 25,33 % ud af de 66,67 % som svarer ”aldrig” er fra Big og 24 % er fra 

virksomheder med over 50 ansatte. Respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte udgør 

hver 9,33 % ud af de 21,33 % som svarer ”sjældent”. Dette afspejler sig også på andele for Big 4 og 

virksomheder med over 50 ansatte, når man kigger på hver virksomhed for sig isoleret. 61,29 % af 

respondenter fra Big 4 svarer ”aldrig” og 22,58 % svarer ”sjældent”. 64,29 % af respondenter fra 

virksomheder med over 50 ansatte svarer ”aldrig” og 25 % svarer ”sjældent”. Dog viser respondenter fra 

virksomheder med under 50 ansatte ikke præcis samme tendens som de to andre virksomhedsgrupper. 
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81,25 % af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”aldrig” og 12,50 % svarer 

”sjældent”. Dette betyder at respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte i højere grad 

sammenlignet med virksomheder med under 50 ansatte, svarer at der undgås bilagsrevision af usædvanlige 

poster under tidspres. 16,13 % af respondenter fra Big 4 svarer ”ofte” og udgør den største variable i denne 

svargruppe sammenlignet med de to andre virksomhedsgrupper. 

Overskredet timebudget 

Såfremt et timebudget er overskredet, er der flere måder at håndtere det på. Der er tre udbredte de mest 

udbredte måder er at medarbejderen ikke registrer timer over det der er allokeret i timebudgettet, 

nedskrivning af overarbejde under fakturering af opgaven eller aftale med kunde og justere den aftalte pris 

til at inkludere overarbejdet. Alle tre metoder er spurgt i spørgsmål 11 hvor respondenten bedes tage 

stilling til udsagn med hver metode. 

Spørgsmål 11.8 – Diskutere med kunde og justere den aftalte pris  

At overbevise kunde om den aftalte tid skal justeres kan være udfordrende for revisorer, medmindre der er 

en uforudset udfordring.   

Flere store virksomheder oplever at blive kontaktet af revisionsfirmaer som prøver at give et bedre pris end 

deres nuværende aftale. Dette bruger virksomhederne til deres fordel og presser priserne helt i bund. 

Kunder har større handlestyrke i revisionsbranchen end nogensinde før. Priserne er presset så meget ned at 

det er på et ikke bæredygtigt niveau længere67. 

I spørgsmål 11.8 bedes respondenter vurdere udsagnet ”diskutere med kunde og justere den aftalte pris” 

som imødegåelse af overskridelse af timebudgettet i virksomheden.  

40 % svarer ”aldrig” og 37,33 % svarer ”sjældent” til at justering af den aftalte pris efter aftale med kunde 

som følge af overskridelse af timebudgettet68. 17,33 % svarer ”ofte” og 4 % svarer ”altid”.  

Majoriteten af respondenterne svarer ”aldrig” eller ”sjældent” med 77,33 %. Dette stemmer overens med 

det indtryk der er dannet af revisionsbranchen i medierne og i branchen. Kunder har en større 

forhandlingsstyrke som gør det meget svært for revisorer at beholde en kunde hvis ikke de giver en 

konkurrencedygtig pris. Derfor er sandsynligheden for at justere prisen efter aftalen er indgået, medmindre 

der er en uforudset årsag, meget svært. 

1,33 % svarer ”ved ikke” som svarer til én respondent som er kvindelig elev som arbejder for en virksomhed 

under 50 ansatte. Dette kan skyldes at medarbejderens ikke er involveret i fakturering og ved derfor ikke 
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hvordan timer ud over det der er estimeret i timebudgettet håndteres. 

I det følgende kigges der nærmere på fordelingen af respondenterne. 

Alle respondenter der svarer ”altid” med 4 % er mænd69. 20,59 % af de mandlige respondenter svarer 

”ofte” mod 14,63 % af kvinderne.  

Der er næsten lige mange kvinder og mænd som svarer ”aldrig” men kvinder udgør en større andel af 

respondenter der svarer ”sjældent” med 64,29 % af alle respondenter der svarer ”sjældent”. 

82,92 % af kvinderne svarer ”aldrig” eller ”sjældent” mod 70,59 % af mændene svarer det samme. 

Tidligere studier viser at mænd har større selvtillid og er i mindre grad påvirket af stres på arbejde 

sammenlignet med kvinder. Dette kan være årsagen til at kvinder i højere grad svarer ”sjældent” end 

mænd. 

Alle respondenter der svarer ”altid” og flertallet af respondenter der svarer ”ofte” er cand.merc.aud. 

studerende. 61,54 % af alle respondenter der svarer ”ofte” er cand.merc.aud. studerende. Selvom HD/HA 

studerende ikke udgør en stor andel af svar kategorien ”ofte” svarer 23,08 % af HD/HA studerende ”ofte”. 

Årsagen til at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. i højere grad svarer ”aldrig” eller ”sjældent” 

kan være at de af flere års erfaring i branchen ved at det er usandsynligt at kunden acceptere justering af 

prisen, uden en valid årsag fra revisorens side.  

Ingen af respondenterne fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”altid” og en enkel svarer ”ofte” 

som udgør 1,33 %. Dette kan skyldes at mindre virksomheder er hårdere ramt af konkurrencen og deres 

forhandlingsstyrke er langt lavere end de større prestigefyldte virksomheder.  

Flest fra Big 4 svarer ”ofte” og ”altid”. Dette kan skyldes at deres omdømme som en international 

anerkendt revisionsvirksomhed giver dem større forhandlingsstyrke. 

Spørgsmål 9.5 – Jeg registrer ikke overarbejde, og spørgsmål 11.9 – timer ud over det der er 

allokeret registreres ikke 

Der kan være interne regler i hver virksomhed om hvordan overarbejde behandles. Én af respondenterne70 

svarer at i Beierholm, som har 1.228 ansatte71, forventer at medarbejdere ikke registrerer overarbejde hvis 

det overskrider timebudgettet. Samme respondenten fortæller at Deloitte vil have at medarbejdere 

registrer overarbejde selvom det overskrider timebudgettet fordi de ikke vil gå ned i kvalitet. 

Ikke registrering af tid eller overarbejde kan fører til flere problemer. Det kan demotivere medarbejderen til 

at udfører revisionsopgaven med god revisionsskik fordi de ikke bliver betalt for deres tid alligevel. Det kan 
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føre revisionskvalitetsreducerende handlinger såsom at springe handlinger over, signere for tidligt, 

reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte revision, mindre skepsis og motivation. 

Hvis revisorer ikke registrerer deres tid kan det resultere i at det urealistiske budget strammes endnu mere 

i fremtiden som en led i konkurrence strategi som ville presse revisor endnu mere i fremtiden og resultere 

reducereret revisionskvalitet, Broberg et al (2017). 

Udsagnet om ikke registrering af overarbejde stilles både til respondenten selv i spørgsmål 9.5 og på 

virksomhedsniveau som en måde at imødekomme overskridelse af timebudgettet i spørgsmål 11.9. 

Årsagen til at spørgsmålet er stillet på begge niveauer er at det er en handling som respondenten selv kan 

beslutte og handle på i modsætning til justering af prisen eller nedskrivning af arbejdstimer under 

fakturering. En anden årsag er at sammenligne respondentens svar og indtryk af deres egen handling og 

andre i virksomheden.  

I spørgsmål 9.5 bedes respondenten tage stilling udsagnet "Jeg registrerer ikke overarbejde” såfremt en 

opgave tager mere tid end det den er estimeret til. 

42,67 % af respondenter svarer ”aldrig” til ikke at registrer overarbejde72. De resterende 57,33 % viser i 

forskellige grad tendens til ikke at registrere overarbejde. 13,33 % svarer ”altid” og 22,67 % svarer ”ofte” 

som tilsammen andrager 36 %. 21,33 % svarer sjældent som er næsten ligeså mange som svarer ”ofte”. I 

det følgende kigges der nærmere på fordelingen af respondenterne. 

Der er lige mange kvinder og mænd der svarer ”altid”73. Når man kigger på fordelingen blandt hvert køn 

svarer majoriteten af hver køn ”aldrig”; kvinder 46,35 % og mænd 38,24 %. Der er flere mænd der svarer 

”altid” med 14,71 % af alle mænd mens 12,20 % af alle kvinder svarer ”altid”.  Dog viser kvinder en større 

tendens til at svarer ”ofte” med 26,83 % af kvinderne mod 17,65 % af mændene. 39,09 % af kvinderne 

svarer ”ofte” eller ”altid” mod 32,36 % af alle mænd i samme svarkategorier. 

Jf. Bonner (2008), Fondas et al. (2000) og Giacomino et al. (2003), er kvinder mere pligtopfyldende 

hvorimod mænd er mere afslappet omkring timebudgettet. Det kan være årsagen til at kvinder i højere 

grad ikke registrer overarbejde for ikke at fremstår som inkompetent under fakturering når det kommer 

frem at timebudgettet ikke er overholdt. 

Blandt uddannelsesgrupper svarer respondenter der er færdig med cand.merc.aud. i bemærkelsesværdig 

højere grad ”altid”. 9,33 % af 13,33 % som svarer altid, er færdig med cand.merc.aud. 
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Respondenter der svarer ”ofte” er næsten jævnt fordelt med HD/HA studerende er i mindre grad højere 

end de to andre uddannelsesgrupper.  

Når man kigger p hver uddannelsesgruppe hver for sig svarer 53,85 % af alle HD/HA studerende ”ofte” som 

er det højest blandt alle uddannelseskategorier. Dette kan skyldes at de vil imponere deres overordnede og 

derfor fremstår som om de præstere bedre end virkeligheden. 

55,56 % af alle cand.merc.aud. studerende svarer ”aldrig” og 25 % svarer ”sjældent”.  

29,17 % af alle respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer ”altid” og 20,83 % svarer ”ofte” 

som sammenlagt andrager 50 % af alle respondenter som er færdig med cand.merc.aud. Dette kan skyldes 

at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. føler at de på deres niveau ikke kan tillade sig ikke at 

overholde timebudgettet.  

HD/HA studerende og respondenter som er færdig med cand.merc.aud. har en større tendens til at ikke 

registrerer overarbejde såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til.  

Stillingsmæssigt viser revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring til at have en større tendens til 

ikke at registrerer overarbejde. 14,81 % svarer ”altid” mens 33,33 % svarer ”ofte”. Tilsammen andrager de 

to svargrupper 48,14 %.  

7,41 % af respondenter med under fire års erhvervserfaring som svarer ”altid” er cand.merc.aud. 

studerende.  

22,22 % af dem der svarer ”ofte” er HD/HA studerende.  

Samme to svargrupper andrager 29,17 % for revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. 

Respondenter der svarer ”altid” er fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte. 19,35 % af alle 

respondenter fra Big 4 svarer ”altid” mens 16,13 % svarer ”ofte”. 14,29 % af respondenter fra virksomheder 

med over 50 ansatte svarer ”altid”. Dette kan netop skyldes at større virksomheder indfører regler om at 

overarbejde ikke må registreres. Majoriteten af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte 

svarer ”ofte” med 56,25 %. 

I spørgsmål 11.9 bedes respondenter tage stilling til udsagnet om at ”timer ud over det der er allokeret 

registreres ikke” som en måde at imødekomme overskridelse af timebudgettet i virksomheden.  

Sammenlignet med svarerne til spørgsmål 9.5 er der langt flere der svarer ”ofte” hvorimod svarprocenten 

for ”altid” er næsten uændret74. Som følge af denne ændring er svarprocenterne i ”aldrig” og ”sjældent” 

reduceret, men specielt flest for ”aldrig”. 34,67 % af respondenterne svarer ”aldrig” i spørgsmål 11.9 i 

forhold til spørgsmål 9.5 hvor 42,67 % svarer ”aldrig”. Det betyder at flere respondenter svarer at andre i 
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virksomheden i større omfang imødekommer overskridelse af timebudgettet ved ikke at registrere deres 

tid.  

I de andre spørgsmål hvor samme spørgsmål både er rettet personlig og på virksomhedsplan, har 

tendensen vist sig at være at langt flere respondenter tror at andre i virksomheden i højere grad udøver det 

pågældende handling. Men dette gør sig ikke gældende for ikke registrering at overarbejde. Dette kan 

skyldes at ikke registrering af overarbejde ikke direkte er en revisionskvalitetsreducerende handling.  

Mandlige respondenter som svarer ”aldrig” er uændret i begge spørgsmål75. mandlige respondenter svarer 

i mindre grad ”sjældent” og ”altid” og i højere grad ”ofte”.  

Flere kvinder svarer i mindre grad ”aldrig” i spørgsmål 11.9 i forhold til 9.5 og i højere grad ”sjældent”, 

”ofte” og ”altid”.  

HD/HA studerenes svar er i store træk uændret i spørgsmål 11.9 i forhold til 9.5. Dog viser flere 

cand.merc.aud. studerende og respondenter som er færdig med cand.merc.aud. en tendens til at svarer at 

andre i virksomheden i højere grad ikke registrerer overarbejde. 

Der er to respondenter som er elever. De svarer ”aldrig” og ”sjældent” i spørgsmål 9.5 hvor spørgsmålet er 

rettet mod dem selv. Men i spørgsmål 11.9 svarer de to, ”ofte” og ”altid” til at andre ikke registrer deres 

tid.  

Virksomhedsmæssig svarer flere respondenter fra Big 4 ”ofte” i spørgsmål 11.9 og mindre ”aldrig” i forhold 

til spørgsmål 9.5 hvilket betyder at flere fra Big 4 tror at andre i ”ofte” ikke registrer deres tid. De øvrig to 

virksomhedsgrupper er i store træk uændret. 

Flere respondenter svarer i mindre grad ”aldrig” eller ”sjældent” i spørgsmål 11.9 om ikke registrering af 

timebudgettet i forhold til spørgsmål 9.5. Det er spændende at se hvad dette kan skyldes. Om det er mere 

nobelt ikke at registrere overarbejde eller fordi det er en svaghed som andre i højere grad besidder. 

Spørgsmål 11.10 – Timer der overskrider den estimerede timebudget nedskrives under 

fakturering 

Blandt de tre alternativer forekommer nedskrivning af timer under fakturering oftest i virkeligheden76. Flere 

respondenter uddyber at de overskredne timer bliver nedskrevet under fakturering. Én respondent skriver 

at der ikke bliver forventet af dem at de kan overholde timebudgettet fordi kvalitetsarbejdskraft er dyr.  

Nedskrivning af timer betyder at de timer der overskrider den estimerede timebudget og deraf den aftalte 

pris, slettes. Dette kaldes ”underdækning”. 

Selvom det forekommer oftest, kan det være stadig være en udfordring for revisorassistenter. Såfremt 
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nedskrivninger ofte forekommer i de opgaver den pågældende revisor udfører, kan det være tegn eller 

betragtes sådan, at pågældende revisorassistent er ineffektiv og inkompetent. Dette kan være svært for 

revisorer på alle niveauer erfaringsmæssigt gennem deres karriere.  

Revisorer med mindre erfaring ønsker at imponere deres overordnede med deres arbejde, også hvad angår 

effektivitet. Ikke at kunne overholde timebudgetter kontinuerligt, uden en reel forklaring, kan betragtes 

som en svaghed.  

Revisorer med mere erfaring og uddannelse er også sårbar hvad angår nedskrivelse af timer på 

kontinuerligvis. Deres erfaring og uddannelse forøger presset på dem for at kunne præstere mere 

uafhængigt og effektivt. Dog viser nogle studier netop det modsatte. Gundry et al. (2007) og Liyanarachchi 

et al. (2007) hævder at revisorassistenter med mere erfaring og uddannelse i mere immunt overfor 

timebudgetpres og føler at de har etableret dem gennem deres erfaring og uddannelse hvorfor de ikke er 

intimideret af ikke at kunne overholde timebudgettet. Det er også dette respondenter der har uddybet 

deres svar i spørgsmål 12, viser tegn på.   

I spørgsmål 11.10 bedes respondenten tage stilling til udsagnet ”timer der overskrider det estimerede 

timebudget nedskrives under fakturering”. 

Ingen respondenter svarer ”aldrig”77.   

Fire respondenter som udgør 5,33 % svarer ”ved ikke”. Der er lige mange mænd og kvinder der svarer ”ved 

ikke”78. Begge kvinder er fra Big 4, en med cand.merc.aud. studerend med under fire års erhvervserfaring 

og en som er færdig med cand.merc.aud. med over fire års erhvervserfaring. Begge mandlige respondenter 

er fra Big 4 og cand.merc.aud. studerende, den ene med over- og en med under fire års erhvervserfaring. 

Der er ikke en forklarelig sammenhæng mellem respondenterne der svarer ”ved ikke”.  

6,67 % som svarer ”sjældent” er mænd og er fra Big 4.  

60 % af respondenter svarer ”ofte” og 28 % svarer ”altid” som tilsammen andrager 88 %.  

Når man kigger på hvert køn hver for sig svarer 60,98 % af kvinderne ”ofte” mod 58,82 % mændene. Men 

mens 34,15 % af kvinderne svarer ”altid” udgør dette 20,59 % for mændene. Dette skyldes at 14,71 % af 

mændene svarer ”sjældent”. Det viser at kvinder i højere grad svarer ”ofte” eller ”altid” med 95,12 % mod 

79,41 % af mændene. 

Respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer i højere grad ”altid” i forhold til de andre 

uddannelsesgrupper. 41,67 % af respondenterne som er færdig med cand.merc.aud. svarer ”altid” 
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hvorimod 19,44 % af cand.merc.aud. studerende og 23,08 % af HD/HA studerende svarer det samme. 

Flere respondenter med over fire års erhvervserfaring svarer ”ofte” eller ”altid” sammenlignet med dem 

med under fire årserhvervserfaring. 

Alle der svarer ”sjældent” og flertallet der svarer ”ved ikke” er fra Big 4. Dette resulterer at respondenter 

fra Big 4 er mere fordelt mellem alle svarmuligheder hvorimod svar fra respondenter fra de to andre 

virksomhedsgrupper er mere koncentreret om ”ofte” og ”altid”. 54,84 % af respondenter fra Big 4 svarer 

”ofte” mod 64,29 % af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte og 62,50 % af respondenter fra 

virksomheder med under 50 ansatte. Det samme gør sig gældende for svargruppen ”altid”. 

Når alle baggrundvariable er sat sammen kan man se at mænd fra Big 4 som er cand.merc.aud. studerende 

og har over fire års erhvervserfaring skiller sig ud med 9,33 % af de 60 % der svarer ”ofte”. 5,33 % af alle der 

har svaret ”ofte” er af samme gruppe undtagen virksomheden som er med over 50 ansatte i stedet for Big 

4. Resten af respondenter der svarer ofte er mere fordelt blandt de forskellige baggrundsvariabler. 

3. Hvilke områder i revisionen påvirkes mest under tidspres? 

Sidste led af problemformuleringen besvares ved hjælp af spørgsmål 10. 

Spørgsmål 10 – På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteten når du er under tidspres?  

I afhandlingen defineres ”reduceret revisionskvalitet” som enhver type af usædvanlig og uregelmæssig 

revisions praksis, som fører til forringelse af revisionskvaliteten. Spørgsmål 10 har til formål at belyse hvilke 

områder i regnskabet og revisionen, revisorer mest er tilbøjelige for at reducere revisionskvaliteten ved at 

kompromittere de planlagte revisionsopgaver. Dette kan føre til at væsentlige fejl ikke opdages og 

revisionspåtegningen bliver misvisende.  

I spørgsmål 10 er områder i regnskabet og revisionen angivet hvor respondenter bedes afkrydse de 

områder de er mest tilbøjelig til at kompromittere de planlagte revisionsopgaver under tidspres. I dette 

spørgsmål har respondenterne mulighed for at afkrydse flere felter. Der er i alt 203 afkrydsninger af 75 

respondenter. Resultaterne er analyseret ud fra hvor stort et andel af respondenterne der har valgt det 

pågældende område, sum pr. kolonne og hvor mange % af pågældende baggrundsvariable der har valgt det 

pågældende område79. 
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1,33 % 36,00 % 30,67 % 4,00 % 45,33 % 25,33 % 4,00 % 54,67 % 4,00 % 65,33 % 

 
n=75 

         

Tabel 1 - Respons til spørgsmål 10.80 

Blandt alle valgmuligheder vælges ”Dokumentation af revision/arbejdspapirer” oftest. 65,33 % af 

respondenterne vælger dette område i revisionen som et område de er mere villig til at gå på kompromis 

med under tidspres. Det er ikke overraskende at dette område vælges oftest, da det er nemt og hurtigt at 

gå på kompromis med. Det kan f.eks. være arbejdspapirer ved at kopiere sidste års arbejdspapir og blot 

ændre tallene i stedet for at udarbejde et nyt arbejdspapir fra bunden for det pågældende år og opgave. 

Revisorassistenter er ofte opfordret ikke til at kopiere forrige års arbejdspapir da det kan snævre revisors 

syn på opgaven og opdage fejl samt påvirke revisors skepsis.  

De næste to områder som vælges oftest er eventualforpligtelser med 54,67 % og hensættelser med 45,33 

%. Eventualforpligtelser kan være en forpligtelse af form af husleje som følge af betingelserne i 

lejekontrakten. Under revisionen er det uvist hvornår denne forpligtelse forfalder til betaling. Hensætte 

forpligtelser kan være hensat skatteforpligtelse eller forpligtelser som følge af f.eks. et retssag. Der 

hensættes et skønnet beløb hvor forfaldstiden igen er uvist. Da begge forpligtelsernes forfaldsdato og 

størrelse til en vis grad er ukendt under revisionen, kan det forestilles at revisorer er mindre omhyggelige i 

netop de område.  

Øvrige områder i regnskabet som mange respondenter vælger er anlægsaktiver og langfristet gæld. Begge 

poster er langfristede poster som forventes at have en levetid eller forfaldstid på om over et år. Med 

anlægsaktiver kan det forestilles at revisorer blot opdatere anlægskartoteket uden at stille spørgsmålstegn 

ved aktivet reelle værdi og hvorvidt det skal nedskrives helt.  

Det kan ses at områder i balancen som omsætningsaktiver og kortfristet gæld vælges af langt færre 

respondenter sammenlignet med de andre områder. Begge områder vælges af 3 respondenter hver som 

andrager 4 %. 
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Resultatopgørelsen er delt i to områder; omsætning og resultatopgørelsen. Årsagen til ikke at detaljere 

regnskabsposterne ud over de to er for ikke at uoverskueliggøre regnskabsposterne i resultatopgørelsen. 

Alene omsætning er adskilt fra resten af resultatopgørelsen under valgmulighederne. Årsagen til dette er at 

der jf. ISA 24081 skal være en forhåndsantagelse om at der er risiko forbundet med indregning af indtægter. 

Derfor kan omsætning ikke vurderes som et ”ikke risikofyldt” område under revisionsplanlægningen og 

udførelsen. Derfor er det spændende at se om der er respondenter der gå på kompromis med netop dette 

område til trods for de internationale revisionsstandarder. 

Det kan ses at området omsætning vælges af blot én respondent. Det er en kvindelig respondent, som er 

elev, har under fire års erhvervserfaring og arbejder i en revisionsvirksomhed med under 50 ansatte. Det 

kan forestilles at respondenten er for uerfaren til at være bekendt med ISA 240. 

I det følgende kigges der nærmere på fordelingen af respondenterne. 

Af de 203 respons, er 120 af dem afgivet af kvinder og 83 af mænd. Dette svarer til at 59,11 % af responsen 

er afgivet af kvinder mod 40,89 % af mænd. Kvinder udgør 54,67 % af respondenterne som betyder at 

kvinder med 59,11 % af responsen, har valgt flere områder end mænd.  

Hvert område er generelt valgt af flere kvinder end mænd, selv når man kigger isoleret på hvert køn.  

30 kvinder, som svarer til 40 % af respondenterne, vælger ”dokumentation af revision/arbejdspapir” som et 

område de vil gå på kompromis med under tidspres. Det svarer til 73,17 % af alle kvindelige respondenter 

isoleret. 19 mænd som andrager 25,33 % af respondenterne vælger samme område. Det er 55,88 % af de 

mandlige respondenter.  

Også området ”anlægsaktiver” bliver valgt langt oftere af kvindelige respondenter. 15 kvinder vælger dette 

område som svarer til 20 % af respondenterne hvorimod 8 mænd vælger samme område og udgør 10,67 % 

af respondenterne.  

Alene området ”resultatopgørelsen” vælges i højere grad af mænd end kvinder. 15 mandlige respondenter 

som svarer til 20 % af respondenterne vælger dette område mod 12 kvindelige respondenter som svarer til 

16 %. 

Blandt alle respons, udgør respons fra respondenter som er færdige med cand.merc.aud. 38,92 % selvom 

denne gruppe udgør 32 % af alle respondenter. Respons fra cand.merc.aud. studerende udgør en mindre 

andel med 39,41 % sammenlignet med deres andel af alle respondenter, 48 %. Dette skyldes at 

respondenter der er færdig med cand.merc.aud. har valgt lige så mange gange områder som 

cand.merc.aud. studerende selvom cand.merc.aud. studerende udgør en større andel af respondenter. I 
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næsten alle områder er valgt af flere respondenter som er færdig med cand.merc.aud. end cand.merc.aud. 

studerende, hvilket resulterer i at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. udgør en større andel 

af svargruppen, selvom de ikke er den største gruppe blandt respondenterne.   

HD/HA studerendes respons giver ikke anledning til bemærkninger. De udgør 19,70 % af alle respons til 

dette spørgsmål mod 17,33 % af alle respondenter.   

20 respondenter som er færdig med cand.merc.aud. vælger ”dokumentation af revision/arbejdspapir” som 

et område de vil gå på kompromis med under tidspres. Det er 83,33 % af alle respondenter som er færdig 

med cand.merc.aud. og 26,67 % af alle respondenter. Selvom cand.merc.aud. studerende udgør en større 

andel, har 21 respondenter fra denne gruppe valgt det pågældende område. Det svarer til 58,33 % af alle 

cand.merc.aud. studerende og 28 % af alle respondenter.  

8 HD/HA studerende, som udgør 10,67 % af alle respondenter, vælger også ”dokumentation af 

revision/arbejdspapir” som et område de vil gå på kompromis med under tidspres. Selvom det ikke er 

mange respondenter, udgør de 61,54 % af respondenter som er HD/HA studerende. 

18 af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. vælger ”eventualforpligtelser” som et område de vil 

gå på kompromis med under tidspres. Det er 75 % af alle respondenter som er færdig med cand.merc.aud. 

og 24 % af alle respondenter. 41,67 % af cand.merc.aud. studerende og 53,85 % af HD/HA studerende 

vælger samme område. 

14 respondenter som er færdig med cand.merc.aud., som udgør 58,33 % af respondenterne som er færdig 

med cand.merc.aud., har valgt ”hensættelser” hvorimod 11 cand.merc.aud. studerende, som udgør 30,56 

% af cand.merc.aud. studerende, og 8 HD/HA studerende, som udgør 61,54 % af HD/HA studerende, har 

valgt samme område.  

50 % af respondenterne som er færdig med cand.merc.aud. og 46,15 % af HD/HA studerende vælger 

”anlægsaktiver” som et områder de vil gå på kompromis med under tidspres. 13,89 % af cand.merc.aud. 

studerende vælger samme område. 

”Resultatopgørelsen” er det eneste område hvor flere cand.merc.aud. studerende end dem der er færdig 

med cand.merc.aud. har valgt. 14 cand.merc.aud. studerende, som svarer til 38,89 % af alle cand.merc.aud. 

studerende, vælger ”resultatopgørelsen” hvorimod 7 respondenter som er færdig med cand.merc.aud., 

som svarer til 29,17 % af denne gruppe respondenter, vælger dette. Selvom blot 6 HD/HA studerende 

vælger dette område, udgør det 46,15 % af alle HD/HA studerende men 8 % af alle respondenter. 

41,38 % af respons er afgivet af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring og 58,62 % er afgivet 

af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. Revisorassistenter med under fire års 
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erhvervserfaring udgør 36 % af respondenterne hvorimod dem med over fire års erhvervserfaring udgør 64 

%. Respons raten vurderes at være i overensstemmelse med andelen respondenterne. 

18 revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring vælger ”dokumentation af revision/arbejdspapir” 

som et område de vil går på kompromis med under tidspres hvorimod 31 med over fire års erhvervserfaring 

vælger samme område. Selvom forskellen virker forholdsvis stort udgør 18 for revisorassistenter med 

under fire års erhvervserfaring 66,67 % og 31 for revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring 64,58 

%, hvilket er tæt på hinanden. Dette skyldes at der er næsten dobbelt så mange respondenter med over 

fire års erhvervserfaring end dem med under fire års erhvervserfaring. Af det kan konkluderes at begge 

grupper viser i samme grad tendens til at gå på kompromis med dette område under tidspres.  

Det samme gør sig gældende for ”eventualforpligtelser” og ”langfristet gæld”. ”Eventualforpligtelser” 

vælges af 14 revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring og af 27 revisorassistenter med over 

fire års erhvervserfaring. Dog andrager de tal henholdsvis 51,85 % og 56,25 % for grupperne når der kigges 

på hver gruppe isoleret. ”Langfristet gæld” vælges af 8 revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring og af 11 revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. De andrager henholdsvis 

29,63 % og 22,92 % isoleret i hver deres gruppe. 

I andre områder vægter revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring dog tungere end dem med 

over fire års erhvervserfaring. Specielt ”anlægsaktiver” og ”hensættelser” er områder revisorassistenter 

med under fire års erhvervserfaring viser et større tendens til at gå på kompromis med under tidspres. 11 

revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring og 12 med under fire års erhvervserfaring vælger 

”anlægsaktiver”. Dog andrager 11 10,74 % af revisorassistenterne med under fire års erhvervserfaring 

hvorimod 12 andrager 25 % af revisorassistenter med over fire års erhvervserfaring. 15 revisorassistenter 

med under fire års erhvervserfaring, som udgør 55,56 % af denne gruppe, vælger ”hensættelser” som et 

område de vil gå på kompromis med under tidspres. 19 revisorassistenter med over fire års 

erhvervserfaring vælger samme område, dog andrager de 39,58 % af deres gruppe isoleret set. 

Skævdelingen af antal og andel skyldes igen fordelingen af respondenter med under- og over fire års 

erhvervserfaring. Stadig er dette indikation på at revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring er i 

langt højere grad villig til at gå på kompromis med de områder. Det kan skyldes at de med deres 

begrænsede erfaring, er mere villig til at gå på kompromis med netop de områder fordi, som nævnt 

tidligere, er de områder nemmere at gå på kompromis med. Hensættelsernes forfaldstidspunkt og præcise 

størrelse er uvist under revisionen og anlægsaktiver ikke altid er et kompleks område.  

42,86 % af respons er afgivet af respondenter fra Big 4. Denne gruppe udgør 41,33 % af alle respondenter. 

34,98 % af respons er afgivet af respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte og 22,17 % er afgivet 



Side 59 af 165 
  

af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte. De to grupper udgør henholdsvis 37,33 % og 

21,33 % af respondenterne. Respons raten og andel af respondenter vurderes at være i overensstemmelse. 

23 respondenter fra Big 4 vælger ”dokumentation af revision/arbejdspapir” som et område de vil gå på 

kompromis med under tidspres. De 23 udgør 74,19 % af alle respondenter fra Big 4. 15 respondenter fra 

virksomheder med over 50 ansatte og 11 respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte vælger 

samme område. De udgør henholdsvis 53,57 % og 68,75 % af deres respektive grupper, isoleret. Dette viser 

at selvom der er næsten lige mange respondenter fra Big 4, 31, og virksomheder med over 50 ansatte, 28, 

kan det ses at respondenter fra Big 4 viser en større tilbøjelighed for at gå på kompromis med 

”dokumentation af revision/arbejdspapirer” under tidspres. 

Respondenter fra alle virksomhedsgrupper viser i samme grad tendens til at gå på kompromis med 

området ”eventualforpligtelser”. 17 respondenter fra Big 4, 15 fra virksomheder med over 50 ansatte og 9 

fra virksomheder med under 50 ansatte vælger dette område. Selvom langt flere respondenter fra Big 4 og 

virksomheder med over 50 ansatte vælger dette område sammenlignet med respondenter fra 

virksomheder med under 50 ansatte, udgør respondenterne der har valgt dette område næsten samme 

andel i hver deres gruppe. Respondenter udgør 54,85 %, 53,57 % og 56,25 % i hver deres respektive 

virksomhedsgruppe isoleret. Dette viser at selvom respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte 

udgør en mindre andel af det samlede antal respondenter der har besvaret spørgeskemaet, viser de samme 

tendens, i samme grad som de to andre virksomhedsgrupper. 

Respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte skiller sig ud under ”hensættelser” og 

”anlægsaktiver”. Selvom blot 9 respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte vælger 

”hensættelser” sammenlignet med 13 fra Big 4 og 12 fra virksomheder med over 50 ansatte, udgør 

førstnævnte 56,25 % og de to andre henholdsvis 41,94 % og 42,86 % af deres respektive grupper, isoleret. 

Respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte viser et større tendens til at gå på kompromis med 

”hensættelser” under tidspres, sammenlignet med de to andre grupper.  

De viser dog en modsat tendens under "anlægsaktiver”. 4 respondenter fra virksomheder med under 50 

ansatte, som udgør 25 %, dette område hvorimod samme område vælges af 10 respondenter fra Big 4 som 

udgør 32,26 % og 9 respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte som udgør 32,14 % af deres 

respektive grupper isoleret. Det kan være en fordom, men det kan forestilles at mindre 

revisionsvirksomheders kundeportefølje oftest består af mindre virksomheder, som ikke ejer anlægsaktiver 

af kompleks art, såsom immaterielle anlægsaktiver. Dette kan være årsagen til at de ikke vurdere at 

”anlægsaktiver” er et krævende område som kan kompromitteres under tidspres. 

Respondenter fra virksomheder med 50 ansatte og under 50 ansatte viser i større grad tendens til at gå på 

kompromis med ”resultatopgørelsen”. 12 respondenter fra virksomheder med over 50 ansatte og 6 fra 
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virksomheder med under 50 ansatte vælger dette område hvorimod 9 fra Big 4 gør det samme. 

Respondenterne fra virksomheder med over 50 ansatte udgør 42,86 % og med under 50 ansatte udgør 

37,50 % af deres egen gruppe hver hvorimod respondenter fra Big udgør 29,03 %. 

 

Tre områder vælges af tre respondenter hver; ”omsætningsaktiver”, ”kortfristet gæld” og ”lovgivning”.  

 

 

Omsætnings 
aktiver 

Kortfristet 
gæld Lovgivning 

I alt pr. 
baggrunds 
variabel 

 
3 3 3   

Procent af 75 respondenter 4,00% 4,00% 4,00%   

Kvinder 2 3 0 5 

Mænd 1 0 3 4 

  3 3 3   

HD/HA 0 1 0 1 

Cand.merc.aud. studerende 1 2 3 6 

Cand.merc.aud., færdig 2 0 0 2 

  3 3 3   

Revisorassistenter, under 4 år 3 1 2 6 

Revisorassistenter, over 4 år 0 2 1 3 

  3 3 3   

Big 4 2 1 2 5 

Over 50 ansatte 1 1 1 3 

Under 50 ansatte 0 1 0 1 

  3 3 3   
Tabel 2 med fordelingen af baggrundsvariabler for respondenter der har valgt ”omsætningsaktiver”, ”kortfristet gæld” og 

”lovgivning”.
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Det kan ses at der er næsten lige mange kvindelige og mandlige respondenter der vælger de tre områder. 

Dog er det alene kvindelige respondenter der vælger ”kortfristet gæld” hvorimod det alene er mandlige 

respondenter der vælger ”lovgivning”. 6 af de 9 valg af områder er afgivet af cand.merc.aud. studerende og 

revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring. Cand.merc.aud. studerende alene vælger 

”lovgivning”. ”Kortfristet gæld” vælges af hver virksomhedsgruppe. 

Det kan ses at cand.merc.aud. studerende og revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring i højere 

grad vælger områder, som generelt ikke ofte vælges som et område at gå på kompromis med.  
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Hovedkonklusion 
Gennem flere årstier er der udarbejdet studier, som viser, at timebudgetpres påvirker revisionskvaliteten. 

Timebudgetpres forekommer som følge af den hårde konkurrence i revisionsmarkedet, som presser 

revisionspriserne yderligere i takt med, at der stilles skarpere krav til revisionen. Kunder har en langt større 

forhandlingsstyrke i forhold til før i tiden. Mange store virksomheder oplever at blive ringet op af store 

revisionshuse, som prøver at give en bedre pris, hvilket naturligvis påvirker prissætningen i branchen83. 

De tidligere studier viser, at kvinder er mere påvirket af timebudgetpres. Dette skyldes, ifølge Fondas et al. 

(2000), Huse et al. (2006), at kvinder er mere omhyggelige med deres arbejde, mindre risikotolerante 

sammenlignet med mænd, Levin et al. (1988), Jianakoplos et al. (1998), Schubert (2006), og derved bruger 

mere tid på opgaver, som resulterer i overskridelse af timebudgettet. Ifølge Ittonen et al. (2014) fakturer de 

kvindelige underskrivende revisorer mere end de mandlige. Ikke kun køn spiller en rolle. Virksomhedens 

størrelse, revisorassistentens stilling, uddannelse, erfaring og mere spiller alle rolle i hvordan 

revisorassistenter oplever timebudgetpres, Gundry et al. (2007), Liyanarachchi et al. (2007), Broberg et al. 

(2017). 

For at undersøge om samme tendenser gør sig gældende blandt de danske revisorassistenter, er der 

udarbejdet et spørgeskema. Spørgeskemaet er besvaret af 75 respondenter. Baggrundsvariablerne; køn, 

uddannelse, stilling og virksomhedsstørrelse er undersøgt og alle baggrundsvariabler vurderes 

repræsenteret tilfredsstillende84. 

Først bedes respondenter om at vurdere om timebudgetter er realistisk estimeret efter deres mening, i 

spørgsmål 785. 41,33 % svarer ”sjældent” til at timebudgetter er realistisk estimeret. 52 % svarer ”ofte”. 

Selvom der kønsmæssig ikke er en stor difference i responsen, fremgår det tydeligt, at respondenter som er 

under uddannelse i højere grad svarer ”sjældent”. 61,54 % af HD/HA studerende og 44,44 % af 

cand.merc.aud. studerende svarer ”sjældent” hvorimod 25 % af respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud., svarer dette. Over halvdelen af revisorassistenterne med under fire års erhvervserfaring 

svarer ”sjældent” mens ca. 1/3 af revisorassistenterne med over fire års erhvervserfaring svarer dette. 

I det næste spørgsmål bedes respondenter besvare, hvor ofte de overholder timebudgettet. Respons til 

dette spørgsmål er store træk i overensstemmelse med respons til spørgsmål 7. 38,67 % svarer ”sjældent” 

mens 58,67 % svarer ”ofte”.  Igen svarer studerende og revisorassistenter med under fire års 

erhvervserfaring i højere grad ”sjældent”. 61,54 % af HD/HA- og 36,11 % af cand.merc.aud. studerende 
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samt 55,56 % af revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring svarer ”sjældent”. 29,17 % 

respondenter som er færdig med cand.merc.aud. og 29,17 % af revisorassistenter med over fire års 

erhvervserfaring svarer ”sjældent”. 

At respondenter med mindre erfaring og under uddannelse i højere grad synes at timebudgetter ”sjældent” 

er estimeret realistisk og ”sjældent” overholder det, er ikke overraskende. Dette skyldes at de 

revisorassistenter med mindre erfaring og uddannelse, gerne vil imponere deres overordnede ved at 

præstere godt eller mindst leve op til forventninger. Men hvis de ikke har tilstrækkelig kompetencer til 

opgaverne, kan det tage længere tid og fører til tidspres. 

53,33 % af respondenter svarer at medarbejdere ”altid” presses til at overholde timebudgettet, spørgsmål 

11.3. 22,67 % svarer ”ofte” og 21,33 % svarer ”sjældent”. Alle respondenter føler sig presset til at overholde 

timebudgettet hvis de kommer bagud. 65,85 % kvinder svarer ”altid” til dette spørgsmål mod 38,24 % af 

mændene. Selvom kvinder i samme grad som mænd vurderer i spørgsmål 7 og 8 at timebudgetter 

”sjældent” er realistisk estimeret og ”sjældent” overholder det, viser de næsten dobbelt så stor tendens til 

at svarer at medarbejdere ”altid” presses. Dette er i overensstemmelse med de studier som hævder at 

kvinder er mere påvirket af timebudgetpres. Også i spørgsmål 11.3 viser studerende og revisorassistenter 

med under fire års erhvervserfaring større tendens til at blive presset af timebudgetter. Dog er det 

iøjnefaldende at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. også i højere grad svarer ”altid” til 

medarbejdere presses. 75 % af respondenterne som er færdig med cand.merc.aud. svarer ”altid” i 

spørgsmål 11.3. 

I spørgsmål 12 er respondenter bedt at svarer hvordan deres overordnede reagerede sidste gang de 

overskred timebudgettet. Den reaktion man få, kan være afgørende for hvordan man føler timebudgetpres. 

Såfremt overskridelse af timebudgettet fører til en hård kritik eller konfrontation, kan det føre til at 

revisorassistenten, for at undgå endnu en konfrontation eller kritik, presser sig til at overholde 

timebudgettet. Majoriteten med 58,67 % svarer at deres overordnede forventede en redegørelse. Hvad det 

resulterer i, for medarbejderen afhænger af den overordnedes tone, virksomhedskulturen og 

respondentens personlighed. Da der ikke er indsamlet data i de områder kan det ikke siges med sikkerhed 

hvad dette fører til. Et af de i øjenfaldende tendenser i respons til dette spørgsmål er at 23,08 % af HD/HA 

studerende svarer at deres overordnede forventede at de arbejder hurtigere i andre opgaver for at 

indhente tiden som er overskredet. Hvordan dette er kommunikeret til respondenterne der svarer dette er 

uvist. Dog viser HD/HA studerende i højere grad tendens til at føle at timebudgetter ikke er realistisk og har 

udfordringer med over at overholde timebudgetterne, i de tidligere spørgsmål. Der er større risiko for at 

denne gruppe anvender revisionskvalitetsreducerende handlinger for at indhente tiden.  

Ligeledes falder det i øjnene at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. i højere grad svarer at 
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deres overordnede forventede at de ikke registrer overarbejde. 12,50 % af respondenter som er færdig 

med cand.merc.aud. svarer dette hvorimod 5,56 % af cand.merc.aud. studerende svarer det samme. 

Ligeledes svarer 16,13 % af respondenterne fra Big 4 at der blev forventet at de ikke registrer overarbejde. 

Ikke registrering af overarbejde indgå i to andre spørgsmål, 9.5 og 11.9, som gennemgås senere. 

I spørgsmål 13 spørges respondenter direkte ind til hvad deres primære årsag er for at springe planlagte 

revisionshandlinger over. 26,66 % svarer at de aldrig springer de planlagte revisionshandlinger over. Af det 

kan udledes at 73,34 % springer planlagte revisionshandlinger over. 46,67 % svare at tidspres er den 

primære årsag. De sidste 26,66 % svarer at de springer planlagte revisionshandlinger over, fordi opgaven 

ikke er vigtig efter deres vurdering. Alderman et al. (1982) kommer ind på denne tendens i sin 

undersøgelse, hvor en betydelig andel svarer at kedsomhed eller vurdering af at handlingen ikke var vigtig, 

var årsagen til at de sprang planlagte revisionshandlinger over. Denne tendens kan også ses blandt danske 

revisorer. Det er dybt problematisk at ca. 1/4 af revisorassistenter viser denne tendens. Revision og 

dertilhørende handlinger planlægges og fastsættes ud fra gældende love og standarter men også hvad der 

er relevant for kunde, de områder som er mere risikofyldte. En revisorassistent besidder ikke nødvendigvis 

kompetencer til at træffe sådanne beslutninger. Dette er også problematisk fordi revisorassistenten ikke er 

den underskrivende revisor og kan dermed ikke ifalde ansvar såfremt revisionspåtegning fejlbehæftet som 

følge af dårlig revisionskvalitet. Én respondent redegør i tekstfeltet at det diskuteres med den 

overordnede86. Det er uvist hvor mange af respondenterne der svarer at de springer planlagte 

revisionshandlinger over fordi de vurderer at det ikke er vigtigt, aftaler dette med deres overordnet. 

60,98 % af kvinderne svarer at tidpres er den primære årsag til at de springer planlagte revisionshandlinger 

over. 29,41 % af mændene svarer dette. 35,29 % af mændene svarer at den primære årsag er at de vurdere 

handlingen ikke er vigtig, som viser at mænd i højere grad springer planlagte revisionshandlinger over på 

baggrund af deres egen vurdering sammenlignet med tidspres. 70,83 % af respondenter som er færdig med 

cand.merc.aud. og 61,54 % af HD/HA studerende svarer tidpres hvorimod 25 % af cand.merc.aud. 

studerende svarer dette. 38,88 % af cand.merc.aud. studerende svarer at den primære årsag til at de 

springer planlagte revisionshandlinger over er at de vurderer det ikke vigtig. 16,67 % af respondenter som 

er færdig med cand.merc.aud. og 15,38 % af HD/HA studerende svarer dette. At cand.merc.aud. 

studerende viser så stor en tendens til selv at træffe sådan en beslutning er dybt bekymrende, da de netop 

kompetencemæssig ikke er udrustet til at træffe sådanne beslutninger. Erfaringsmæssig er der ikke en stor 

forskel i tendensen mellem revisorassistenter med under- og over fire års erhvervserfaring. Dog kan de ses 

at respondenter fra Big 4 i højere grad svarer at de springer planlagte revisionshandlinger over fordi 
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handlingen ikke er vigtig efter deres vurdering, med 35,48 % hvorimod ca. 20 % de to andre 

virksomhedsgrupper svarer dette. Ifølge Broberg et al. (2017) har kunder mere tillid til store revisionshuse 

hvad angår revisionskvalitet i Sverige. Såfremt dette også gælder for de danske virksomheder som 

efterspørger revisionsopgaver, er det i modstrid med den tendens respondenter fra Big 4 og ikke mindst 

virksomheder med over 50 ansatte viser. Tvært imod viser respondenter fra virksomheder med under 50 

ansatte mindst tendens til at springe planlagte revisionshandlinger over ud fra deres egen vurdering med 

18,75 %. 

Fund i spørgsmål 13 sammenlignes med spørgsmål 7 og 8. For begge spørgsmål vælger ca. halvdelen af 

respondenter der har svaret ”sjældent” og ”ofte” tidspres som den primære årsag til at de springer 

planlagte revisionshandlinger over. Dette viser at selvom respondenter vurdere at timebudgetter er 

estimeret realistisk og de overholder det, føler ca. halvdelen af dem tidspres og springer planlagte 

revisionshandlinger over som følge af dette. 

For at vurdere hvordan revisorassistenter reagere til at en opgave tager mere tid end det den er estimeret 

til, er der stillet en række spørgsmål i spørgsmål 9 og 11 hvor respondenter bedes tage stilling til forskellige 

udsagn. 

I spørgsmål 9.1 og 11.1 spørges om der bedes om eller allokeres mere tid til en opgave hvis det tager mere 

tid end det den er estimeret til. 37,33 % svarer ”aldrig” i spørgsmål 9.1. 22,67 % svarer ”sjældent”. Dette 

kan påvirke revisionskvaliteten da respondenter som har mulighed for at bede om mere tid, præstere 

bedre og producere bedre revisionskvalitet, Broberg et al. (2017). 28 % svarer ”aldrig” og 41,33 % svarer 

”sjældent” i spørgsmål 11.1 om at tid allokeres til opgaver, på virksomhedsniveau. Det viser at 

respondenter i højere grad tror at andre få allokeret mere tid men de selv ikke vil bede om det. Dette kan 

skyldes, at bede om mere tid er tabubelagt og vurderes som en svaghed. For at bede om mere tid skal der 

være en realistisk årsag, såsom en uforudset udfordring. At timebudgettet ikke er realistisk, er en 

diskussion få revisorassistenter vil tage op med sin overordnede. 

I spørgsmål 9.2 bedes respondenter vurdere hvor ofte de springer planlagte revisionshandlinger over 

såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. Selvom 53,33 % svarer ”aldrig”, svarer 42,67 

% ”sjældent” og dermed viser tendens til at springe planlagte revisionshandlinger over. Dette er i 

overensstemmelse med fundene i spørgsmål 13. Flere kvinder svarer ”sjældent” til at springe planlagte 

revisionshandlinger over med 51,22 % af kvinderne mens 32,35 % af mændene svarer dette. Respondenter 

som er færdig med cand.merc.aud. viser også en større tendens til at svare ”sjældent” med 66,67 %. 

38,67 % svarer at de ”ofte” reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte revision, såfremt en opgave tager 

mere tid end det den er estimeret til. Ca. halvdelen af kvinderne svarer ”ofte” hvorimod ca. 1/4 af 
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mændene svarer dette. Respondenter som er færdig med cand.merc.aud. svarer i højere grad ofte med 

66,67 %. Spørgsmålet gentages i spørgsmål 11.4, dog på virksomhedsniveau. Her svarer færre ”aldrig” 

sammenlignet 9.3 og flere ”sjældent”. Responsrate til ”ofte” er næsten uændret. Dette viser at 

respondenter i højere grad tror at andre i virksomheden reducere stikprøvestørrelsen under tidspres. Da 

respondenter er mere defensive i spørgsmål rettet mod dem selv og mere åbne omkring andre, kan det ses 

som at respondenter også selv i højere grad springer planlagte revisionshandlinger over, selvom de ikke 

erkender det i spørgsmål 9.3. 

I det næste spørgsmål bedes respondenter svarer hvor ofte de acceptere dubiøse poster, transaktioner 

og/eller kundeforklaringer. 45,33 % svarer ”aldrig” hvilket betyder at de resterende 54,56 % i nogen grad 

accepterer dubiøse poster eller lignende. Igen viser flere kvinder, studerende og revisorassistenter med 

under fire års erhvervserfaring større tendens stil at svare ”sjældent” og ”ofte”. Det samme gør sig 

gældende i grove træk i spørgsmål 11.7 som er på virksomhedsniveau. 

I spørgsmål 11.5 bedes respondenter vurdere hvor ofte der udvises mindre skepsis under bilagsrevision 

såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. Professionel skepsis er et af kravene til 

revisorer jf. revisorloven § 16, stk. 1 og 2. 34,67 % af respondenterne svarer ”aldrig” hvilket betyder at de 

resterende 65,33 % udviser mindre skepsis i nogen grad. 42,67 % svarer sjældent og 17,33 % svarer ”ofte”. 

Igen udgør kvinder, studerende og revisorassistenter med under fire års erhvervserfaring større tendens til 

at svarer ”ofte”. 25 % af respondenter fra virksomheder med under 50 ansatte svarer ”ofte” til dette 

spørgsmål. 

I spørgsmål 11.6 bedes respondenter vurdere hvor ofte der undgås bilagsrevision af usædvanlige poster i 

virksomheden når en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. Årsagen til denne formulering 

sammenlignet med spørgsmål 11.5 er at mindre skepsis ikke nødvendigvis fører til at fejl ikke opdages. Men 

såfremt der er usædvanlige poster som undgås og ignoreres bevidst under revisionen, er der stor risiko for 

at regnskabet indeholder fejl og revisionspåtegningen er forkert. Dermed kan den underskrivende revisor 

ifalde ansvar. 66,67 % svarer ”aldrig” som langt over responsraten ”aldrig” til spørgsmål 11.5. 21,33 % 

svarer ”sjældent” og 10,67 % svarer ”ofte”. I dette spørgsmål udviser de kvindelige og mandlige 

respondenter samme tendens. Dog vægter cand.merc.aud. studerende og revisorassistenter med under 

fire års erhvervserfaring igen høj i svargruppen ”ofte”. Igen viser respondenter fra Big 4 til at have større 

tendens til at anvende revisionskvalitetsreducerende handlinger, 16,13 %, sammenlignet med 

virksomheder med under 50 ansatte, 6,25 %. 

49,33 % af respondenterne svarer ”ofte” til at der bruges mere effektive revisionsteknikker i virksomheden 

såfremt en opgave tager mere tid end det den er estimeret til. Det er ikke defineret i spørgsmålet hvad 
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mere effektive revisionsteknikker er, for at give respondenten rum til at selv at vurdere hvad de betegner 

som mere effektive revisionsteknikker. Selvom respondenter kønsmæssigt og stillingsmæssigt viser samme 

tendens, svarer HD/HA studerende og respondenterne som er færdig med cand.merc.aud. i højere grad 

”altid”. 69,23 % af HD/HA studerende svarer dette som er bekymrende, da det er uvist hvad de definerer 

som ”mere effektiv” revisionsteknik. 

Selvom Levin et al. (1988), Jianakoplos et al. (1998), Schubert (2006) hævder, at kvinder er mere 

omhyggelige og forberedte, viser fundene til spørgsmål 9 og 11m at kvinder er i højere grad tilbøjelig til at 

udfører revisionskvalitetsreducerende handlinger. Dette kan skyldes at kvinder oplever mere pres, som 

også er bekræftet af fundene i spørgsmål 13, og derved anvender revisionskvalitetsreducerende handlinger 

for at overholde timebudgettet. 

Respondenter stilles ligeledes en række spørgsmål hvor de bedes besvare hvordan timer ud over det der er 

allokeret i timebudgettet behandles. Der er tre alternativer; 11.8; der diskuteres med kunden og den aftalte 

pris justeres, 9.5 og 11.9; overarbejde registreres ikke og 11.10; timer ud over det der er allokeret i 

timebudgettet nedskrives under fakturering. 

Kundernes store forhandlingsstyrke afspejler sig i tendens vist i spørgsmål 11.8. 40 % svarer ”aldrig” til at 

prisen justeres efter diskussion med kunden. 37,33 % svarer ”sjældent”. Kvinder svarer i højere grad 

”sjældent” med 43,90 % sammenlignet med mænd 29,41 %. Blandt uddannelsesgrupper, svarer 

respondenter som er færdig med cand.merc.aud. i mindre grad ofte med 8,33 % hvorimod de to andre 

uddannelsesgrupper andrager ca. 20 % hver. Dette kan skyldes, at respondenter som er færdiguddannet af 

erfaring ved at den aftalte pris ikke diskuteres med kunden, medmindre der er en valid årsag. 29,03 % af 

respondenter fra Big 4 svarer ”ofte”. Dette kan skyldes at de store revisionshuse opfattes som mere 

tillidsfulde og derfor har større forhandlingskraft sammenlignet med de andre virksomheder. 

22,67 % svarer at de ”ofte” ikke registrer overarbejde og 13,33 % svarer ”altid”. Dette kan skyldes at nogle 

virksomheder har interne regler om at medarbejdere ikke må registrerer timer ud over det der er allokeret i 

timebudgettet. Dette giver én respondent udtryk for i tekstfelten til spørgsmål 12. Dette ses også af 

tendens pr virksomhed. Respondenter fra Big 4 og virksomheder med over 50 ansatte svarer i højere grad 

”altid” sammenlignet med virksomheder med under 50 ansatte. Dog svarer flere fra denne 

virksomhedsgruppe ”ofte” sammenlignet med de store virksomheder. Respondenter viser næsten samme 

tendens i spørgsmål 11.9 som er på virksomhedsniveau.  

I spørgsmål 11.10 om timer nedskrives under fakturering svarer 60 % ”ofte” og 28 % ”altid”. Dette er i 

overensstemmelse med egne observationer på arbejdsmarkedet. Der er ingen bemærkninger til 

respondenternes fordeling pr. baggrundsvariable, da alle viser næsten samme tendens i samme grad. Dog 
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6,67 % af respondenterne ”sjældent” og alle er fra Big 4, som udgør 16,13 % af denne gruppe isoleret. Det 

kan skyldes de interne politikker om at overarbejde ikke registreres, hvorfor timebudgettet vil passe til den 

aftalte pris. 

I spørgsmål 10 bedes respondenter besvare, hvilke områder i revisionen der er mere villig til at gå på 

kompromis med revisionskvaliteten, såfremt de er under tidspres. Respondenter har mulighed for at sætte 

flere kryds og der er modtaget i alt 203 respons af de 75 respondenter. 

65,33 % vælger revisionsdokumentation/arbejdspapirer som et område de vil gå på kompromis med under 

tidspres. Det er ikke overraskende da det er et af de områder som er nemmest at gå på kompromis med. 

Det kan gøres ved at kopiere forrige års arbejdspapirer og ændre tallene eller ikke arkivere 

revisionsdokumenterne korrekt. 73,17 % af kvinderne vælger dette område hvorimod 55,88 % af mændene 

vælger det. 83,33 % af respondenter som er færdig med cand.merc.aud. vælger 

revisionsdokumentation/arbejdspapirer som et område de går på kompromis med under tidspres. 

Sammenlignet vælger 61,54 % af HD/HA studerende og 58,33 % af cand.merc.aud. studerende dette 

område. Dette kan skyldes at respondenter som er færdig med cand.merc.aud. føler at de er mere 

kompetente og bruger derfor i mindre grad tid på arbejdspapirer. 74,19 % af respondenter fra Big 4 vælger 

dette område som er højere end det virksomheder med over 50 ansatte, 53,57 % og under 50 ansatte, 

68,75 %. Dette er igen i modstrid med kundernes tro om at store revisionshuse udfører revision med højere 

kvalitet. 

De næste tre områder som vælges oftest er; eventualforpligtelser, hensættelser og resultatopgørelsen. 

Eventualforpligtelser og hensatte forpligtelser er de områder i regnskabet, hvor beløbets størrelse og 

forfaldsdato ikke er kendt i revisionstidspunktet. Dette kan fører til, at mange føler, det er nemmere at gå 

på kompromis med de områder, da der netop ikke er et endeligt svar. Igen vælger kvinder i højere grad de 

to områder. Dette ændrer sig dog i ”resultatopgørelsen”. Her vælger 44,12 % af mændene dette område 

hvorimod 29,27 % af kvinderne gør det samme. 

Omsætning er det område, der vælges færrest gange. Dette skyldes højest sandsynligt, at der altid er risiko 

for fejl ved indregning af indtægter jf. ISA 240 og denne område derfor ikke må springes over eller gås på 

kompromis med. Omsætning vælges af én respondent, som er elev og har under fire års erhvervserfaring. 

Som følge af de besvarelser der er givet til spørgeskemaet, kan det konkluderes, at danske 

revisorassistenter er udsat for timebudgetpres. 41,33 % vurderer, at timebudgetter sjældent er estimeret 

realistisk og 38,67 % overholder timebudgettet sjældent. 53,33 % svarer, at hvis en opgave tager mere tid 

end det den er estimeret tid, er det presses medarbejderen altid til at overholde timebudgettet. Sammen 

med respondenter der svarer ”ofte” til dette spørgsmål, andrager de 76 %. 
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46,47 % svarer, at tidspres er den primære årsag til at de springer planlagte revisionshandlinger over. 

Når de er udsat for timebudgetpres, viser respondenter større tendens til at reducere stikprøvestørrelsen i 

den planlagte revision, 38.67 %, acceptere dubiøse poster, 14,67 %, udvise mindre skepsis under 

bilagsrevision, 17,33 % og brug af mere effektive revisionsteknikker, 53,44 %. 

Områder som revisionsdokumentation/arbejdspapirer, eventualforpligtelser, hensætteler påvirkes mest, da 

det er de områder respondenter vælger, som områder de er mere villig til at gå på kompromis med under 

tidspres. Langfristet gæld og anlægsaktiver som begge har levetid over 5 år i balancen, er blandt de 

områder der vælges oftest. 36 % af respondenterne vælger resultatopgørelsen som et område de vil gå på 

kompromis med under tidspres. 
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Perspektivering 

Efter udsendelse af spørgeskemaet er det opdaget at to spørgsmål burde være formuleret anderledes eller 

have flere svarmuligheder. Det vedrører spørgsmål 10 hvor respondenten bedes vælge de områder denne 

er villig til at gå på kompromis med revisionskvaliteten. Her burde respondenten være givet muligheden for 

at svarer ”ingen områder”. Det andet spørgsmål er spørgsmål 12 hvor respondenten bedes svarer hvordan 

deres overordnede reagerede sidste gang de overskred timebudgettet. Flere svarmuligheder kan være 

gældende på samme tid; eks. ingen reaktion, betalte overarbejde. Såfremt spørgeskemaet skulle 

distribueres på ny, ville respondenter have mulighed for at sætte flere kryds i dette spørgsmål. 

Da den primære data består af spørgeskemaundersøgelse og der ikke er nogen åbne svarmuligheder, kan 

respondenterne tendens ikke konkluderes med 100 % sikkerhed. Såfremt undersøgelsen skulle uddybes, 

kunne der tilføjes åbne svarmuligheder, så respondenten f.eks. skal svare hvad de definere som mere 

effektive revisionsteknikker eller om den overordnede er bekendt med at planlagte handlinger springes 

over fordi det er vurderet ikke vigtig. Der kunne også foretages interviews med respondenter fra alle 

baggrundsvariabler for at vurdere om de tendens der er konkluderet i afhandlingen er korrekt. Det kan 

ligeledes undersøges om det tidspres revisorassistenter oplever alene er forårsaget af timebudgetpres. 

Deadline pres kan være en faktor, som kan være spændende at undersøge. 
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Bilag 1 – Spørgeskemaet 
1. Hvad er dit køn? 
Svar;  Kvinde Mand 

2. Hvad er dit uddannelsesniveau? 
Svar;  HD/HA studerende cand.merc.aud studerende færdig cand.merc.aud SR, 
andet angiv venligst 

3. Hvad er din nuværende stilling? 
Svar; Rev. ass. u. 4 år Rev. Ass. o. 4 år SR, ikke partner Partner 

4. Hvor mange års erhvervserfaring har du I revisionsbranchen? 
Svar; drop down 

5. Hvilken af de følgende beskriver den virksomhed du arbejder for bedst? 
Svar;  Big 4 Over 50 ansatte Under 50 ansatte 

6. Bliver der udarbejdet et timebudget for hver kunde/opgave i jeres virksomhed? 
Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

7. Er timebudgetterne estimeret realistisk efter din mening?  
Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

8. Hvor ofte overholder du timebudgettet? 
Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

9. Hvordan reagere du hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet? 
- Jeg beder om at få mere tid allokeret til opgaven 
- Jeg springer nogle planlagte revisionshandlinger over 
- Jeg reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte bilagsrevision 
- Jeg acceptere dubiøse poster/transaktioner/kundeforklaringer 
- Jeg registrerer ikke overarbejde 
Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

10. På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med revisionskvaliteten når du er under 
tidspres? Sæt gerne flere kryds 
- Omsætning 
- Resultatopgørelsen 
- Anlægsaktiver 
- Omsætningsaktiver 
- Hensættelser 
- Langfristet gæld 
- Kortfristet gæld 
- Eventualforpligtelser 
- Overholdelse af lovgivning 
- Dokumentations af revision/arbejdspapirer 
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11. Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan bliver det 
imødekommet i jeres virksomhed? 
- Mere tid bliver allokeret til opgaven 
- Brug af mere effektive revisionsteknikker 
- Pres på medarbejder til at overholde tidsbudgettet 
- Reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte bilagsrevision 
- Mindre skepsis under bilagsrevision 
- Undgå bilagsrevision af usædvanlige posteringer 
- Accept af dubiøse revisions dokument/poster/kundeforklaring 
- Diskutere med kunde og justere den aftalte pris 
- Timer ud over det der er allokeret registreres ikke 
- Timer der overskrider den estimerede timebudget nedskrives 
Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

12. Hvordan reagere din overordnede hvis du overskrider timebudgettet 

- Ingen reaktion 
- Forventer en redegørelse over hvorfor timebudgettet ikke kunne overholdes 
- Betaler overarbejde 
- Forventer at du ikke registrer overarbejde 
- Forventer at du arbejder hurtigere i andre opgaver for at dække det overskredne budget 
- Andet; uddyb venligst 

Svar;  Aldrig Sjældent Ofte Altid 

13. Såfremt du springer planlagte revisionshandlinger over, hvad er den primære årsag hertil? 

- Jeg var under tidspres 
- Handlingen var ikke vigtig efter min vurdering 
- Opgaven var ikke spændende 
- Opgave var for svær 
- Jeg springer aldrig de planlagte revisionshandlinger over 
- Andet, uddyb venligst 

Svar; afkrydsning af et svar 
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Bilag 2 – Spørgeskema rapport 

Default Report 

Budgetpres på revisorer og påvirkning på revisionskvaliteten 

June 11th 2020, 3:03 pm CEST 

 

Q1 - Hvad er dit køn? 

 

 

# Answer % Count 

1 Kvinde 54.67% 41 

2 Mand 45.33% 34 

 Total 100% 75 
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Q2 - Hvad er dit uddannelsesniveau? 

 

 

# Answer % Count 

1 HD/HA studerende 17.33% 13 

2 Cand.merc.aud studerende 48.00% 36 

3 cand.merc.aud, færdig 32.00% 24 

4 SR 0.00% 0 

5 Andet, angiv venligst 2.67% 2 

 Total 100% 75 

 

 

Q2_5_TEXT - Andet, angiv venligst 

Andet, angiv venligst - Text 

Revisorassistent 

Praktikant 9 mdr, elev 6 mdr. igang med hd til sept 
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Q3 - Hvad er din nuværende stilling? 

 

 

# Answer % Count 

1 Revisorassistent, under 4 års erfaring 36.00% 27 

4 Revisorassistent, over 4 års erfaring 64.00% 48 

 Total 100% 75 
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Q4 - Hvor mange års erhvervserfaring har du i revisionsbranchen? 

 

# Answer % Count 

1 Under 1 5.33% 4 

2 1 4.00% 3 

3 2 9.33% 7 

4 3 8.00% 6 

5 4 8.00% 6 

6 5 13.33% 10 

7 6 12.00% 9 

8 7 13.33% 10 

9 8 12.00% 9 

10 9 9.33% 7 

11 10 5.33% 4 

 Total 100% 75 
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Q5 - Hvilken af de følgende beskriver den virksomhed du arbejder for bedst? 

 

 

# Answer % Count 

1 Big 4 41.33% 31 

2 Over 50 ansatte 37.33% 28 

3 Under 50 ansatte 21.33% 16 

 Total 100% 75 
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Q6 - Bliver der udarbejdet et timebudget for hver kunde/opgave i jeres 

virksomhed? 

 

 

# Answer % Count 

1 Aldrig 1.33% 1 

2 Sjældent 8.00% 6 

3 Ofte 30.67% 23 

4 Altid 60.00% 45 

5 Ved ikke 0.00% 0 

 Total 100% 75 
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Q7 - Er timebudgetterne estimeret realistisk efter din mening? 

 

 

# Answer % Count 

1 Aldrig 2.67% 2 

2 Sjældent 41.33% 31 

3 Ofte 52.00% 39 

4 Altid 4.00% 3 

5 Ved ikke 0.00% 0 

 Total 100% 75 
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Q8 - Hvor ofte overholder du timebudgettet? 

 

 

# Answer % Count 

1 Aldrig 0.00% 0 

2 Sjældent 38.67% 29 

3 Ofte 58.67% 44 

4 Altid 2.67% 2 

5 Ved ikke 0.00% 0 

 Total 100% 75 
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Q9 - Hvordan reagerer du hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 

timebudgettet? 
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# Question Aldrig  
Sjælde

nt 
 Ofte  Altid  

Ved 
ikke 

 
Tot

al 

1 
Jeg beder om at få mere tid 

allokeret til opgaven 
37.33

% 
2
8 

22.67
% 

1
7 

21.33
% 

1
6 

13.33
% 

1
0 

5.33
% 

4 75 

2 
Jeg springer nogle planlagte 

revisionshandlinger over 
53.33

% 
4
0 

42.67
% 

3
2 

2.67% 2 1.33% 1 
0.00

% 
0 75 

3 
Jeg reducerer 

stikprøvestørrelsen i den 
planlagte bilagsrevision 

40.00
% 

3
0 

18.67
% 

1
4 

38.67
% 

2
9 

1.33% 1 
1.33

% 
1 75 

4 
Jeg accepterer dubiøse 

poster/transaktioner/kundeforkl
aringer 

45.33
% 

3
4 

38.67
% 

2
9 

14.67
% 

1
1 

1.33% 1 
0.00

% 
0 75 

5 Jeg registrerer ikke overarbejde 
42.67

% 
3
2 

21.33
% 

1
6 

22.67
% 

1
7 

13.33
% 

1
0 

0.00
% 

0 75 
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Q10 - På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteten når du er under tidspres? Sæt gerne flere kryds 
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# Answer % Count 

1 Omsætning 0.49% 1 

2 Resultatopgørelsen 13.30% 27 

3 Anlægsaktiver 11.33% 23 

4 Omsætningsaktiver 1.48% 3 

5 Hensættelser 16.75% 34 

6 Langfristet gæld 9.36% 19 

7 Kortfristet gæld 1.48% 3 

8 Eventualforpligtelser 20.20% 41 

9 Overholdelse af lovgivning 1.48% 3 

10 Dokumentations af revision/arbejdspapirer 24.14% 49 

 Total 100% 203 
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Q11 - Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, 

hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? 
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# Question Aldrig  
Sjælde

nt 
 Ofte  Altid  

Ved 
ikke 

 
Tot

al 

1 
Mere tid bliver allokeret til 

opgaven 
28.00

% 
2
1 

41.33% 
3
1 

21.33
% 

1
6 

8.00% 6 1.33% 1 75 

2 
Brug af mere effektive 

revisionsteknikker 
6.67% 5 26.67% 

2
0 

49.33
% 

3
7 

4.00% 3 
13.33

% 
1
0 

75 

3 
Pres på medarbejder til at 

overholde tidsbudgettet 
1.33% 1 21.33% 

1
6 

22.67
% 

1
7 

53.33
% 

4
0 

1.33% 1 75 

4 
Reducere 

stikprøvestørrelsen i den 
planlagte bilagsrevision 

29.33
% 

2
2 

29.33% 
2
2 

40.00
% 

3
0 

1.33% 1 0.00% 0 75 

5 
Mindre skepsis under 

bilagsrevision 
34.67

% 
2
6 

42.67% 
3
2 

17.33
% 

1
3 

4.00% 3 1.33% 1 75 

6 
Undgå bilagsrevision af 

usædvanlige posteringer 
66.67

% 
5
0 

21.33% 
1
6 

10.67
% 

8 1.33% 1 0.00% 0 75 

7 
Accept af dubiøse revisions 

dokument/poster/kundefork
laring 

37.33
% 

2
8 

46.67% 
3
5 

16.00
% 

1
2 

0.00% 0 0.00% 0 75 

8 
Diskutere med kunde og 

justere den aftalte pris 
40.00

% 
3
0 

37.33% 
2
8 

17.33
% 

1
3 

4.00% 3 1.33% 1 75 

9 
Timer ud over det der er 
allokeret registreres ikke 

34.67
% 

2
6 

18.67% 
1
4 

30.67
% 

2
3 

14.67
% 

1
1 

1.33% 1 75 

1
0 

Timer der overskrider den 
estimerede timebudget 

nedskrives under fakturering 
0.00% 0 6.67% 5 

60.00
% 

4
5 

28.00
% 

2
1 

5.33% 4 75 
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Q12 - Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

 

# Answer % Count 

1 Ingen reaktion 13.33% 10 

2 Forventede en redegørelse over hvorfor timebudgettet ikke kunne overholdes 58.67% 44 

3 Betalte overarbejde 8.00% 6 

4 Forventede at du ikke registrer overarbejde 8.00% 6 

5 
Forventede at du arbejder hurtigere i andre opgaver for at dække det overskredne 

budget 
8.00% 6 

6 Andet, uddyb venligst 4.00% 3 

 Total 100% 75 
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Q12_6_TEXT - Andet, uddyb venligst 

Andet, uddyb venligst - Text 

Forventningen i Beierholm var at man arbejdede gratis for at man overholdt timebudgettet..   I Deloitte der 
forventes ikke at der arbejdes gratis der budgetteres med nedskrivning mv. Da man ikke går ned i kvalitet.. 

Var forstående over for at det ikke var min skyld og fakturerede kunden mere 

Oftes dog forventet at timehonoraret ikke kan overholdes grundet for dyr medarbejder/manglende 
kvalitets arbejdskraft 
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Q13 - Såfremt du springer planlagte revisionshandlinger over, hvad er den 

primære årsag hertil? 

 

 

# Answer % Count 

1 Jeg var under tidspres 46.67% 35 

2 Handlingen var ikke vigtig efter min vurdering 25.33% 19 

3 Opgaven var ikke spændende 0.00% 0 

4 Jeg springer aldrig de planlagte revisionshandlinger over 22.67% 17 

5 Andet, uddyb venligst 5.33% 4 

6 Opgaven var for svær 0.00% 0 

 Total 100% 75 
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Q13_5_TEXT - Andet, uddyb venligst 

Andet, uddyb venligst - Text 

Man argumentere sig ud af hvorfor den ikke er nødvendig. Således at man blot laver nok til at være 
compliant... 

Det gør jeg aldrig, det vil jeg ikke have ro i maven til. 

Det gør jeg ikke 

Det gør jeg ikke. 
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Bilag 3 – Analysemateriale af spørgeskemaet 
 

Fordelingen af baggrundsvariabler; spørgsmål 1, 2, 3 og 5. 

 

n=75 
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Spørgsmål 7 – Er timebudgetterne estimeret realistisk efter din mening? 

n=75 
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Spørgsmål 7 – Er timebudgetterne estimeret realistisk efter din mening? 

 
n=75 
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Spørgsmål 7 – Er timebudgetterne estimeret realistisk efter din mening? 

 

n=75 
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Spørgsmål 8 – Hvor ofte overholder du timebudgettet? 

 
n=75 
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Spørgsmål 8 – Hvor ofte overholder du timebudgettet? 

 
n=75 
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Spørgsmål 8 – Hvor ofte overholder du timebudgettet? 

 

n=75 
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Spørgsmål 9.1 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det 
den er estimeret til? – Jeg beder om mere tid. 

n=75 
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Spørgsmål 9.1 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg beder om mere tid. 

 
n=75 
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Spørgsmål 9.1 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg beder om mere tid. 

 

n=75 
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Spørgsmål 9.2 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det 

den er estimeret til? – Jeg springer nogle planlagte revisionshandlinger over. 

 
n=75 
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Spørgsmål 9.2 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg springer nogle planlagte revisionshandlinger over. 

 
n=75 
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Spørgsmål 9.2 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg springer nogle planlagte revisionshandlinger over. 

 

n=75 
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Spørgsmål 9.3 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det 
den er estimeret til? – Jeg reducerer stikprøvestørrelsen i den planlagte 
revision. 

 
n=75 
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Spørgsmål 9.3 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg reducerer stikprøvestørrelsen i den planlagte revision.  

 
n=75 
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Spørgsmål 9.3 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg reducerer stikprøvestørrelsen i den planlagte revision. 

 

n=75 

  



Side 109 af 165 
  

Spørgsmål 9.4 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det 
den er estimeret til? – Jeg accepterer dubiøse 
poster/transaktioner/kundeforklaringer.  

 
n=75 



Side 110 af 165 
  

Spørgsmål 9.4 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 

estimeret til? – Jeg accepterer dubiøse poster/transaktioner/kundeforklaringer.  

 
n=75 



Side 111 af 165 
  

Spørgsmål 9.4 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg accepterer dubiøse poster/transaktioner/kundeforklaringer. 

 

n=75 

  



Side 112 af 165 
  

Spørgsmål 9.5 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det 

den er estimeret til? – Jeg registrer ikke overarbejde. 

 
n=75 



Side 113 af 165 
  

Spørgsmål 9.5 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg registrer ikke overarbejde. 

 
n=75 



Side 114 af 165 
  

Spørgsmål 9.5 – Hvordan reagere du såfremt en opgave tager mere tid end det den er 
estimeret til? – Jeg registrer ikke overarbejde. 

 

n=75 

  



Side 115 af 165 
  

Spørgsmål 10 – På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteteen når du er under tidspres 
Det har været problematisk at analysere svar til spørgsmål 10 i Tableau, fordi respondenter havde mulighed 

for at sætte flere kryds. Derfor blev tabellerne udarbejdet manuelt. 

I det første tabel fremgår hvor mange af hver baggrundsbariable der har valgt det på gældente område. 

I det andet tabel fremgår hvor stort en andel responsen udgør af alle respondenter. 

I det tredje tabel fremgår sum pr. kolonne. 

I det sidste tabel fremgår hvor stort en andel respons udgør af det pågældende baggrundsvariable isoleret 

set.  

Køn 

 

 

  



Side 116 af 165 
  

Spørgsmål 10 – På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteteen når du er under tidspres 

Uddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Side 117 af 165 
  

Spørgsmål 10 – På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteteen når du er under tidspres 

Stilling 

 

 

  



Side 118 af 165 
  

Spørgsmål 10 – På hvilke områder er du mere villig til at gå på kompromis med 

revisionskvaliteteen når du er under tidspres 

Virksomhed 

 

 

 

  



Side 119 af 165 
  

Spørgsmål 11.1 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mere tid 
bliver allokeret til kunden. 

 
n=75   



Side 120 af 165 
  

11.1 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mere tid bliver allokeret til kunden.

 
n=75 



Side 121 af 165 
  

11.1 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mere tid bliver allokeret til kunden. 

 

n=75 

 

 

  



Side 122 af 165 
  

Spørgsmål 11.2 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Brug af 
mere effektive revisionsteknikker.  

 
n=75 



Side 123 af 165 
  

11.2 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Brug af mere effektive revisionsteknikker.  

 
n=75 



Side 124 af 165 
  

11.2 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Brug af mere effektive revisionsteknikker.  

 

n=75 

 

 

  



Side 125 af 165 
  

Spørgsmål 11.3 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Pres på 
medarbejder til at overholde timebudgettet.  

 
n=75 



Side 126 af 165 
  

11.3 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Pres på medarbejder til at overholde 
timebudgettet. 

 
n=75 



Side 127 af 165 
  

11.3 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Pres på medarbejder til at overholde 
timebudgettet. 

 

n=75 

  



Side 128 af 165 
  

11.3 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Pres på medarbejder til at overholde 
timebudgettet. 

 

 

  



Side 129 af 165 
  

Spørgsmål 11.4 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – 
Reducere stikprøvestørrelsen i den planlagte revision. 

 
n=75 



Side 130 af 165 
  

11.4 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Reducere stikprøvestørrelsen i den 
planlagte revision. 

 
n=75 
 



Side 131 af 165 
  

11.4 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Reducere stikprøvestørrelsen i den 
planlagte revision. 

 

n=75 

 

  



Side 132 af 165 
  

Spørgsmål 11.5 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mindre 
skepsis under bilagsrevision.  

 
n=75 



Side 133 af 165 
  

11.5 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mindre skepsis under bilagsrevision.  

 
n=75 



Side 134 af 165 
  

11.5 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Mindre skepsis under bilagsrevision.  

 

n=75 

 

  



Side 135 af 165 
  

Spørgsmål 11.6 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 

timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Undgå 

bilagsrevision af usædvanlige posteringer. 

 
n=75 



Side 136 af 165 
  

11.6 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Undgå bilagsrevision af usædvanlige 
posteringer. 

 
n=75 



Side 137 af 165 
  

11.6 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Undgå bilagsrevision af usædvanlige 
posteringer. 

 

n=75 

  



Side 138 af 165 
  

Spørgsmål 11.7 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Accept af 
dubiøse revisions dokument/poster/kundeforklaring. 

 
n=75 



Side 139 af 165 
  

11.7 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Accept af dubiøse revisions 
dokument/poster/kundeforklaring. 

 
n=75 



Side 140 af 165 
  

11.7 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Accept af dubiøse revisions 
dokument/poster/kundeforklaring. 

 

n=75 

 

  



Side 141 af 165 
  

Spørgsmål 11.8 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – 
Diskutere med kunde og justere den aftalte pris.  

 
n=75 



Side 142 af 165 
  

11.8 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Diskutere med kunde og justere den aftalte 
pris. 

 
n=75 



Side 143 af 165 
  

11.8 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Diskutere med kunde og justere den aftalte 
pris. 

 

n=75 

  



Side 144 af 165 
  

Spørgsmål 11.9 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer ud 
over det der er allokeret registreres ikke.  

 
n=75 



Side 145 af 165 
  

11.9 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer ud over det der er allokeret 
registreres ikke.  

 
n=75 



Side 146 af 165 
  

11.9 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer ud over det der er allokeret 
registreres ikke.  

 

n=75 

  



Side 147 af 165 
  

Spørgsmål 11.10 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i 
timebudgettet, hvordan bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer 
der overskrider det estimerede timebudget nedskrives under fakturering. 

 
n=75 



Side 148 af 165 
  

11.10 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer der overskrider det estimerede 
timebudget nedskrives under fakturering. 

 
n=75 



Side 149 af 165 
  

11.10 Hvis en opgave tager mere tid end det der er estimeret i timebudgettet, hvordan 
bliver det imødekommet i jeres virksomhed? – Timer der overskrider det estimerede 
timebudget nedskrives under fakturering. 

 

n=75 

  



Side 150 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 

chef? 

 
n=75 

  



Side 151 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

n=75 

 

  



Side 152 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

n=75 

  



Side 153 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

n=75 

 

  



Side 154 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

n=75 

 

  



Side 155 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 

n=75 

 

  



Side 156 af 165 
  

Spørgsmål 12 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din chef? 

 
n=75 



Side 157 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Såfremt du springer planlagte revisionshandlinger over, hvad er 

den primære årsag hertil? 

 

n=75 

  



Side 158 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

  



Side 159 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

  



Side 160 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

  



Side 161 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

  



Side 162 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

 

  



Side 163 af 165 
  

Spørgsmål 13 – Sidste gang du overskred timebudgettet, hvordan reagerede din 
overordnede? 

 

n=75 

 

  



Side 164 af 165 
  

Bilag 4 – Feedback på spørgeskema 

 


