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ABSTRACT

The audit industry has undergone a transformation in recent years, with Data Analytics gaining 

a large part of the audits. Artificial intelligence and new technology are hot topics of discussion, 

including how this will affect the auditor and the audit process in the future. The thesis aims to 

examine the auditor's position on the use of new technology in the audit process, including the 

challenges identified by the auditor in future implementation and how these challenges can be 

addressed.  

The study of the thesis question has been examined through research on the subject, inter-

views and a questionnaire survey. Initially, the laws and regulations to which the industry is 

subject are examined, using secondary sources such as legislation, textbooks, research pa-

pers etc. Next the auditor's understanding of artificial intelligence and challenges associated 

with the use of new technology in the audit process. This has been explored through semi-

structured interviews with six certified public accountants. The challenges derived from the 

interviews with the six certified public accountants have been cross examined through a ques-

tionnaire survey, which was answered by 72 respondents with experience as auditors. Finally, 

the challenges highlighted by the auditors from the qualitative interviews and the quantitative 

questionnaire are discussed with the opinions of three experts, in relation to their understand-

ing of the challenges and how this should be addressed.  

The study concluded that the interviewed auditors’ general knowledge of artificial intelligence 

was limited, although the auditors assesses a major relevance to the industry. This led to an 

analysis of the challenges that the auditor identified with further implementation of artificial 

intelligence and new technology in the audit process. Overall, six challenges were identified 

through the qualitative interviews, five of which were backed up with consensus in the quanti-

tative survey. The challenges consist of 1) audit standards, 2) data availability, 3) data disci-

pline, 4) auditor's competencies, 5) investment willingness, and 6) profitability. Profitability was 

not assessed as a challenge by the auditors and therefore not addressed in the discussion. 

The discussion derived a lack of consensus when comparing the auditors’ and the experts’ 

opinion on how these challenges should be addressed. 

Based on the research conducted in this thesis it has been possible for the authors to make 

three recommendations for an improved future implementation of artificial intelligence and new 

technologies in the audit process. These are; 1) requirements of implementation of new tech-

nologies in audit tasks, 2) the auditors’ competencies for IT understanding must be increased, 

and 3) professional practice departments must support implementation of new technology.
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Indledning 
1.1 Problemfelt 

1.2 Problemformulering 

1.3 Afgrænsning og forudsætning 

1.4 Afhandlingens struktur 

Afsnittets indhold 

Indeværende afsnit vil introducere afhandlingens emne, som er revisors holdning til kunstig 

intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Problemfeltet skitseres og problemformu-

leringen præsenteres, hvorved læseren får forståelse for forfatternes motivation for afhand-

lingen. Afslutningsvist præsenteres afgræsninger, forudsætning samt strukturen, der dan-

ner rammerne for undersøgelsen.  
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1 INDLEDNING

“People often overestimate what will happen in the next two years and underestimate what 

will happen in ten” – Bill Gates (Forbes, 2020). 

evisionsbranchen har de seneste år været under en transformation, hvor dataanalyse har 

vundet et stort indpas. Teknologier som kunstig intelligens er et nyt diskussionsemne, 

herunder hvordan dette vil påvirke revisor og revisionsprocessen i fremtiden (Issa, Ting, & 

Vasarhelyi, 2016). Fordelene ved implementeringen af kunstig intelligens og ny teknologi for-

ventes at være mange og store særligt inden for effektivitet og kvalitet og forventes yderligere 

at kunne afhjælpe branchens udfordringer ved bl.a. faldende priser og stigende kvalitetskrav. 

Omvendt stiller det krav til den enkelte revisor og revisionsvirksomhed. Implementeringen kræ-

ver bl.a. forandringsvillighed, nye kompetencer og investeringer. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i netop implementeringen af ny teknologi i revisionspro-

cessen, herunder de forventninger branchens vismænd har til fremtidens revisionsproces, hvor 

revisor i højere grad indtager en overvågende rolle i revisionen, og teknologi udfører større 

dele af revisionsarbejdet (Digital transformation, 2018, s. 8).  

Samtidig med at revisionsbranchen skal indstille sig på at de interne arbejdsgange vil blive 

påvirket af ny teknologi, vil der også være et behov for at agere sparringspartner over for kun-

derne i deres teknologiske transformation. Det stiller store krav til kompetenceniveauet for den 

nuværende revisorstand. Omvendt vil en større del af revisors assistanceopgaver blive over-

taget af teknologiske udviklinger fx standardiserede opgaver som bogføring, hvor der allerede 

nu er fokus på automatisering gennem ny teknologi (Digital transformation, 2018, s. 4).  

Figur 1 – Revisors rolle i transformationen (egen tilvirkning) 

R
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Med andre ord ser revisor ind i en foranderlig fremtid drevet af teknologiske påvirkninger, og 

revisors holdning til implementering af nye teknologier de kommende år samt forståelsen for 

teknologierne er derfor kritisk. 

Forandringen af revisionsbranchen udfordres af traditioner i branchen samt partnerstrukturen 

i revisionsvirksomhederne i forhold til investering i ny teknologi. Herunder om det er muligt at 

ændre revisors holdning til benyttelse af ny teknologi i forhold til den omfattende regulering for 

at understøtte transformationen af branchen bedst muligt (Digital transformation, 2018, s. 5).  

1.1 PROBLEMFELT

Den nuværende revisionsproces udføres meget fastlagt dels set i forhold til revisionshandlin-

ger, dels i forhold til tidsmæssig placering, der følger de nuværende revisionsstandarder. Dertil 

er revisionsprocessen præget af traditioner for arbejdets udførelse, som gives videre fra ge-

neration til generation.  

Det er således forfatternes oplevelse, at der er en bred konsensus om, at revisionsbranchen 

skal og vil blive transformeret, og at den fremtidige revisionsproces vil være struktureret an-

derledes med kunstig intelligens og ny teknologi som primær påvirkning. En større del af revi-

sorernes arbejde vil blive automatiseret, og revisorerne vil i højere grad fokusere på særligt 

risikofyldte områder af revision samtidig med, at de vil indtage en mere rådgivende roller over 

for deres kunder. Dette er anerkendt af brancheeksperter samt revisionsledere på tværs af 

branchen bl.a. gennem udtalelser i FSR’s brancherapport Digitial Transformation. Samtidig er 

teknologierne i højere og højere grad udviklet og implementeret i andre brancher. Derfor mener 

forfatterne, at implementeringen kunne gå hurtigere i revisionsbranchen end det sker for nu-

værende. Når revisionsledere og forskere mener, at det er muligt og skal ske, har forfatterne i 

denne afhandling valgt at fokusere undersøgelsen af den almene revisor, som ikke tager be-

slutningerne om implementeringen, men i højeste grad skal være involveret i brugen af nye 

teknologier i revisionsprocessen. Ved at undersøge dette problemfelt ønsker forfatterne at 

kortlægge, hvorvidt den ifølge forfatterne langsommelige adaption skyldes forhold, som ople-

ves af den almene revisor i højere grad end revisionsledere og forskere. Dette er undersøgt 

med afhandlingens problemformulering præsenteret herunder.  

1.2 PROBLEMFORMULERING

Problemformuleringen for afhandlingen er baseret på det ovenstående problemfelt. Afhandlin-

gen har til formål at undersøge: 

Hvilken holdning har revisor til brugen af ny teknologi særligt kunstig intelligens i revi-

sionsprocessen, herunder hvilke udfordringer revisor identificerer ved fremtidig imple-

mentering, samt hvordan disse udfordringer kan afhjælpes? 
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Til at besvare problemformuleringen er der opstillet undersøgelsesspørgsmål, der anvendes 

dels som struktur for undersøgelsen, dels som grundlag for konklusionen på problemformule-

ring.  

 Hvordan har revisionsbranchen udviklet sig gennem tiden? 

 Hvordan er revisionsprocessen struktureret i dag? 

 Hvordan forventes den fremtidige revisionsproces at blive påvirket af kunstig intelli-

gens og ny teknologi? 

 Hvad er revisors forståelse af og holdning til kunstig intelligens og ny teknologi i revi-

sionsprocessen? 

 Hvilke udfordringer ser revisor ved fremtidig implementering af teknologi?  

 Hvordan skal de fremførte udfordringer afhjælpes?  

1.3 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNING

Kunstig intelligens i revisionsprocessen spænder bredt, hvorfor der i afhandlingen er foretaget 

en afgræsning af undersøgelsens bredde for at opnå en passende undersøgelsesdybde. Der-

udover er der beskrevet en forudsætning for konklusionen på problemformulering.  

1.3.1 Afgræsninger  

Det tekniske perspektiv for afhandlingen er begrænset til, at kunstig intelligens er muligt at 

opnå, men ikke hvordan det teknisk fungerer. 

Afhandlingen er opbygget ud fra revisionsprocessen i Danmark og det gældende lovgrundlag 

i form af revisorloven og revisionstandarderne udstedt af IAASB herunder ISA’erne, da regel-

sæt varierer på tværs af landegrænser. Andre revisionsstandarder som fx PCAOB er under-

søgelsen afgrænset fra.  

Revisionsprocessen er afgrænset til at vedrøre de indledende faser og indtil revisions udfø-

relse, hvorfor afslutnings- og rapporteringsfasen ikke er behandlet i undersøgelsen. Det er 

derfor kun de relevante ISA’er for denne del af revisionsprocessen, som er inddraget i under-

søgelsen. Der er ikke fortaget en dybdegående gennemgang af de inddragne dele af revisi-

onsprocessen, da det forventes, at læseren af afhandlingen har et grundlæggende kendskab 

til revisionsprocessen og de gældende revisionsstandarder.  

Revisionsprocessen er i denne afhandling kun omfattende revisionen af årsregnskaber (ISA 

700). Det anses dog ikke som en begrænsning for at anvende konklusionen parallelt for andre 

typer af erklæringer, men dette afsøges ikke i afhandlingen. 

Empirien er indsamlet frem til datoen 26. april 2020, hvorfor der i perioden frem til afleverings-

datoen ikke er afsøgt nye kilder, og dette vil ikke være afspejlet i undersøgelsen. 
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De afholdte interviews har ikke til formål at afdække, hvorvidt udviklingen af teknologierne er 

mulig, men afsøger i stedet holdninger til kunstig intelligens og ny teknologi samt de udfordrin-

ger, der italesættes ved implementeringen heraf. 

Afhandlingen berører kun de afledte effekter af kunstig intelligens og ny teknologi, som påvir-

ker revisionsbranchen internt i revisionsprocessen og ikke den eksterne påvirkning af nye råd-

givningsopgaver. 

1.3.2 Forudsætning 

Det er for undersøgelsen forudsat, at teknologier som kunstig intelligens implementeres i revi-

sionsprocessen, hvorfor undersøgelsens formål er at afklare de udfordringer, revisorer står 

overfor ved implementering i revisionsprocessen. Således skrives afhandlingen ud fra en kon-

statering af, at kunstig intelligens og ny teknologi er mulig at benytte og implementere i revisi-

onsprocessen.

1.4 AFHANDLINGENS STRUKTUR

Undersøgelsen har understående opbygning og består af ni sektioner. 

Figur 2 – Struktur (egen tilvirkning)



Metodiske overvejelser 
2.1 Videnskabsteori 

2.2 Afhandlingens undersøgelsesformål 

2.3 Vidensproduktionens forløb 

2.4 Undersøgelsesteknik og -instrument 

2.5 Metodeevaluering 

Afsnittets indhold 

I dette afsnit præsenteres afhandlingens metodiske overvejelser, som ligger til grund for den 
undersøgelse, der er foretaget. Afsnittet beskriver den videnskabsteoretiske tilgang samt 
metodologien. Undersøgelsesdesignet og den indsamlede data diskuteres med henblik på 
at vurdere validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheden af undersøgelsen.  
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2 METODISKE OVERVEJELSER

ærværende afsnit beskriver afhandlingens metodiske tilgang og overvejelserne bag 

denne. Afsnittet vil tage udgangspunkt i Ib Andersens syn på metodelære som værende 

normativ, altså at der angives retningslinjer for en tilpas metodisk tilgang, der dog er situati-

onsbestemt baseret på tilgængelig viden, empiri, data m.m. (Andersen, 2013, s. 17). 

Metodelærens forskellige niveauer kan præsenteres ved nedenstående figur: 

Figur 3 - (Andersen, 2013, s. 17) 

Afhandlingens metodeafsnit vil bygges op omkring dette i den forstand, at det er grundlæg-

gende at overveje alle elementer, men ikke nødvendigvis kommentere på dem i samme grad 

og i ovenstående rækkefølge. 

2.1 VIDENSKABSTEORI

2.1.1 Paradigme 

Afhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i paradigmet kritisk realisme. Udgangspunktet 

for kritisk realisme er, at der findes en objektiv virkelighed, og at den kan analyseres som en 

objektiv realitet. Dog lægges der under kritisk realisme vægt på, at virkeligheden og dens sam-

menhænge forbindes af dybere strukturer, som ikke kan observeres direkte. Det er en reaktion 

imod flere andre paradigmer, som menes at have en for metodologisk dogmatisme herunder 

positivismen og marxismen, da man ikke mener, at der kun kan være én korrekt fremgangs-

måde i vidensskabelse. Samtidig opfattes en objektiv virkelighed som er et opgør mod den 

socialkonstruktivistiske tankegang. 

I kritisk realisme er genstandsfeltet i fokus, idet man via denne videnskabelige tilgang dels kan 

etablere ny viden om samfundet, altså viden der kan reproduceres, dels er opmærksom på, at 

dette er afhængigt af metoden, der benyttes. Det er i den sammenhæng vigtigt at kunne rede-

gøre for valget af videnskabelig fremgangsmåde. Ved kritisk realisme eksisterer det samfunds-

mæssige genstandsfelt uafhængigt af undersøgeren, og samfundsmæssige relationer kan 

ændre sig.  

N
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Under kritisk realisme arbejdes med tre empiriske erkendelsesniveauer; et empirisk niveau 

med målbar data, et faktuelt niveau med empirisk sammenhænge af tendenser eller lignende, 

og et dybere niveau med åbne teorier og mulige identificerbare strukturer. Sammenkoblingen 

af disse erkendelsesniveauer er den egentlige videnskabsteoretiske udfordring, men det er en 

forudsætning for at forstå genstandsfeltets kausale sammenhænge og herved give en forkla-

ring på observationer (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 173-174).  

Afhandlingen vil bevæge sig mellem de tre niveauer i og med at den behandler dels målbare 

data og fakta i og med, at kunstig intelligens og ny teknologi samt revisionsprocessen under-

søges, herunder udlede hvilke overvejelser revisorerne gør sig omkring dette. Afhandlingen vil 

dog yderligere bevæge sig ind i et niveau, hvor der søges ikke observerbare sammenhænge 

herunder, hvorfor revisorer gør de overvejelser, de gør sig, samt hvordan man kan imødegå 

udfordringer på dette dybere niveau. 

2.1.2 Ontologiske overvejelser 

Relevant for enhver forskning er de ontologiske overvejelser omkring den del af virkeligheden, 

der skal vælges og undersøges for at opnå den ønskede viden (Andersen, 2013, s. 268). 

I afhandlingen behandles en virkelighed, hvor forventningen til ny teknologi i revisionsproces-

sen er stor og tilnærmelsesvis uforløst. Imidlertid er revisors reelle holdning hertil samt udfor-

dringer ved implementering ikke observerbar. Derfor søger afhandlingen at kombinere de høje 

forventninger til ny teknologi i revisionsprocessen med undersøgelse af revisors holdning for 

at kunne analysere på et dybere niveau. 

2.1.3 Epistemologiske overvejelser 

Herefter er det relevant for forskningen at overveje, hvordan den viden, der ønskes opnået, 

kan tilvejebringes (Andersen, 2013, s. 265). 

I afhandlingens forskning er der anvendt en kombination af empirisme og rationalisme. Empi-

risme benyttes ved induktive undersøgelser, hvor der ikke vides noget om emnet. I afhandlin-

gen undersøges den brede revisorstands holdning til kunstig intelligens og ny teknologi i den 

fremtidige revisionsproces. Hertil vides ikke noget om revisorernes holdning, om end der er 

kendskab til kunstig intelligens og ny teknologi. Efterfølgende er rationalismen anvendt, når 

revisorerne har tilkendegivet deres holdninger, hvortil det undersøges, hvilke udfordringer der 

skal løses. I denne forbindelse har forfatterne et kendskab til de faktiske udfordringer forinden 

det undersøges, i hvilket omfang udfordringerne kan løses. 

2.1.4 Metodologisk tilgang 

Den metodologiske tilgang baseret på kritisk realisme vil derfor være; en problemformulering 

af undersøgelsen, en ontologisk refleksion indeholdende en beskrivelse af det karakterise-

rende for problemfeltet, herefter følger en epistemologisk diskussion indeholdende dels ind-

dragelse af relevante teorier til konkretisering af problemfeltet, dels analyse og diskussion af 

empiri. Slutteligt leder analysen til en betinget konklusion. Iflg. Fuglsang, Olsen, & Rasborg 
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kan der ikke opnås en endegyldig besvarelse af problemformulering med udgangspunkt i kri-

tisk realisme. Årsagen hertil findes i de forudsætninger, der ligger til grund for empirien samt 

den teori og metode, hvorpå analysen er baseret (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013, s. 177). 

Afhandlingen vil følge denne metodologiske tilgang ved at tage udgangspunkt i problemfeltets 

ontologi, som her er ny teknologi i revisionsprocessen. Afhandlingen vil indhente relevant teori 

om problemfeltet, samt empiri om revisors holdning hertil, som analyseres i den epistemologi-

ske diskussion. Slutteligt er afhandlingens konklusion betinget af nogle forhold, hvor der kan 

nævnes valget af teori, metode og forhåndsviden. 

2.2 AFHANDLINGENS UNDERSØGELSESFORMÅL

Afhandlingen er et undersøgelsesprojekt, der ikke skal føre til teoriudvikling, men vil i stedet 

tage udgangspunkt i erfaringsmateriale, der skal analyseres og diskuteres ud fra eksisterende 

teori. Afhandlingens udgangspunkt er en eksplorativ undersøgelse af revisors holdning til bru-

gen af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Valget af eksplorativ undersø-

gelsesformål kommer af et ønske om at udforske et fænomen, som er mindre kendt (Andersen, 

2013, s. 20). 

Den eksplorative undersøgelse vil samtidig fungere som forundersøgelse for en forklarende 

undersøgelse, hvor der er fokus på de forhold, som begrænser brugen af kunstig intelligens 

og ny teknologi i den nuværende revisionsproces. Dette undersøgelsesformål er valgt til at 

undersøge muligheden for at kunne fremføre generaliseringer om udfordringerne ved imple-

mentering af ny teknologi. Med udgangspunkt i de forhold, som er identificeret gennem den 

forklarende undersøgelse, er der herefter foretaget en problemløsende undersøgelse. Formå-

let med den problemløsende undersøgelse har været at udlede forslag til løsning af de identi-

ficerede forhold i analysen. 

Kombinationen af de tre typer undersøgelsesformål er valgt, da det dels vurderes at tilføje 

afhandlingen mest mulig videnskabelig værdi, dels fordi formålene er indlejrede eller af-

hængige af hinanden jo højere et niveau, hvorpå man undersøger (Andersen, 2013, s. 23). 

2.3 VIDENSPRODUKTIONENS FORLØB

Afhandlingen er udformet ved en induktiv tilgang. Afhandlingen søger at kunne fremføre en 

generel tese på baggrund af indsamlet data, hvorfra afhandlingen har udfoldet sig baseret på 

resultaterne af denne data. Vidensproduktion ved induktion ses ofte forbundet med det eksplo-

rative undersøgelsesformål (Andersen, 2013, s. 31). 

Når det er sagt, er forfatternes viden på området og interesse for den nærmere undersøgelse 

opstået ved generelle principper eller forhold inden for området, som herved læner sig op ad 

en deduktiv tilgang. Med det menes, at den induktive vidensproduktion er besluttet med bag-

grund i forhåndskendskab til revisionsprocessen og ny teknologi. Samtidig vil den problemløs-

ende del af undersøgelsen være deduktiv i og med, der undersøges løsninger til de definerede 

udfordringer i første del af undersøgelsen. 
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Da afhandlingen berører et område, hvor der allerede foreligger nogen grad af beskrivelser, 

teorier og udtrykte holdninger, vil det givetvis være en naturlig tilgang for en afhandling af 

denne art. 

2.4 UNDERSØGELSESTEKNIK OG -INSTRUMENT

2.4.1 Teori 

Valget af teori i afhandlingen er foretaget med henblik på bedst muligt at belyse problemfeltet 

og –formuleringen. Det er dog samtidig teorien, der har ligget til grund for fortløbende præci-

seringer af problemet, hvorfor processen er iterativ (Andersen, 2013, s. 76). 

Teori er indhentet fra en række forskellige kilder herunder bøger, internationale revisionsstan-

darder, brancherapporter, tidskriftsartikler og internetsider. 

2.4.2 Dataindsamling 

I forbindelse med undersøgelsen er der indsamlet data. Med data forstås dels egenproduceret 

empiri til denne konkrete undersøgelse, dels andres indsamlede oplysninger (Andersen, 2013, 

s. 25). 

Undersøgelsens opbygning har lagt op til en forskellig art af data og indsamlingstidspunkt. 

Indledningsvist er der indsamlet sekundær data for at øge viden omkring problemfeltets for-

skellige dele herunder kunstig intelligens og nye teknologier samt revisionsprocessen. Herefter 

er der foretaget en række semistrukturerede interviews. Det er kvalitativ og primær stimulidata. 

På baggrund af resultaterne af disse semistrukturerede interviews er der udarbejdet et spør-

geskema for at kvantificere på resultaterne. Et egenudviklet spørgeskema er kvantitativ og 

primær stimulidata. Med de kvantificerede resultater af spørgeskemaundersøgelsen er der til 

sidst foretaget kvalitative interviews med eksperter inden for udvalgte områder. Disse inter-

views er ligeledes opbygget semistruktureret, således at der blev svaret på konkrete problem-

stillinger. For at overskueliggøre dataindsamlingen og begrunde valget af undersøgelsestek-

nikken er nedenstående illustration produceret: 

Figur 4 – Dataindsamling (egen tilvirkning) 
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I det følgende vil den indsamlede data blive gennemgået. 

2.4.2.1 Primær data 

Primær data består som nævnt ovenfor af egenproduceret empiri. Empirien er indsamlet med 

det formål at danne grundlag for afhandlingens analyse- og diskussionsafsnit for hermed at 

føre til konklusionen.  

De kvalitative interviews er foretaget over to omgange og med to forskellige formål. Derudover 

er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse. Herunder gennemgås overvejelserne om-

kring de forskellige empiriindsamlinger (Andersen, 2013, s. 137). 

2.4.2.1.1 Interviewrunde 1 

Den første indsamling af interviews er foretaget i forlængelse af indsamlingen af sekundær 

data, som har tilvejebragt den indledende forståelse for kunstig intelligens og ny teknologi, 

revisionsproces samt samspillet herimellem. På baggrund af den oparbejdede forståelse heraf 

samt ved undersøgelsen af afhandlingens problemfelt har det været relevant at interviewe 

revisorer, således at deres kendskab og holdning til teknologi i revisionsprocessen kan under-

søges. 

Alle interviews er blevet foretaget semistruktureret ud fra en interviewguide, som responden-

terne har haft adgang til såfremt de har ønsket det. Interviews er blevet transskriberet og frem-

går i bilagssektion 10.5 til 10.10, der herved benyttes som den egentlige empiri.  

Nedenfor er de interviewede personer i denne interviewindsamling oplistet: 

 Ane Sachs Aasand, statsautoriseret revisor i en stor revisionsvirksomhed. 

 Annika, statsautoriseret revisor i en mellemstor revisionsvirksomhed. 

 Christian Buchwald Nielsen, statsautoriseret revisor i en mellemstor revisionsvirksom-

hed. 

 Hans Tauby, statsautoriseret revisor i en stor revisionsvirksomhed. 

 Jens Serup, statsautoriseret revisor i en stor revisionsvirksomhed. 

 Mette Elmann Johansen, statsautoriseret revisor i en mellemstor revisionsvirksom-

hed. 

De enkelte respondenter er udvalgt særskilt om end nogle arbejder inden for samme revisi-

onsvirksomhed. Respondenterne er kontaktet via e-mail, som er tilgængelig på hjemmesi-

derne for de enkelte revisionsvirksomheder, eller via LinkedIn. I nedenstående metodeafsnit 

2.4.3 er overvejelser omkring dataindsamling gennemgået herunder de valgte personer og 

ligeledes ikke valgte personer. 

Med dette udvalg af respondenter vurderes det, at der er opnået en kritisk masse til at kunne 

få et nuanceret indblik i de overvejelser revisor gør sig i forbindelse med teknologi i revisions-

processen. Respondenterne har hver især mere end fem og mindre end 20 års erfaring i revi-

sionsbranchen. Herved har de stadig en frisk erindring omkring det at være udførende revisor, 
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hvor teknologier kan tages i brug, men samtidig har de erfaring med opgaveansvar og kan 

underskrive revisionserklæringer, hvor man kan stilles til ansvar for kvaliteten. De kan så at 

sige se begge sider, når det kommer til implementering af ny teknologi i revisionsprocessen. 

Derudover har de den faglige ballast til at kunne forholde sig til revisionstekniske overvejelser 

og udfordringer. 

Opbygning er ens på tværs af de seks interviews med revisorerne. Indledningsvis blev respon-

denterne bedt om at give nogle oplysninger om sig selv til brug for vurderingen af deres relia-

bilitet, som er gennemgået i et senere metodeafsnit. Herefter kom indledende spørgsmål til 

respondenternes forståelse af kunstig intelligens herunder deres syn på fordelene ved det, 

hvorved det blev klarlagt hvilket forståelsesniveau der blev opereret på. Derudover blev re-

spondenterne spurgt til deres nuværende arbejdsopgaver, hvilket fik sporet samtalen ind på 

konkrete forhold for den enkelte respondent. 

Efter de indledende spørgsmål kombineredes de to spørgsmål, og respondenterne blev spurgt 

til deres holdning til kunstig intelligens og ny teknologi i deres nuværende arbejde herunder 

villigheden til implementering af ny teknologi for fremtiden og udfordringerne ved det. Slutteligt 

blev respondenterne bedt om at give deres syn på fremtidens revisor. 

Interviewene var som beskrevet semistrukturerede, hvilket betød, at respondenterne ikke blev 

afbrudt, såfremt samtalen tog en drejning mod et nyt område, der enten ville spørges til senere 

i interviewet eller slet ikke var på den forberedte agenda. I stedet blev der fulgt op på disse 

yderligere overvejelser. Afslutningsvist blev interviewguiden gennemgået for at supplere med 

svar på evt. oversprungne emner i det gennemførte interview. 

Denne semistrukturerede gennemgang medførte, at hvert interview gik sin egen gang, hvorfor 

en samlet struktur for analysen først blev fastlagt efter første interviewrunde. Den fastlagte 

struktur indeholder elementer fra interviews for samtlige respondenter, således at der opnås 

flest mulige synspunkter på de enkelte afsnit, som er 1) kendskab og relevans, 2) fordele, 3) 

implementering og 4) udfordringer (Andersen, 2013, s. 155). 

2.4.2.1.2 Spørgeskemaundersøgelse  

På baggrund af respondenternes svar i interviewrunde 1 er der udarbejdet et spørgeskema. 

Hele spørgeskemaet er vedlagt i bilag 10.14. 

Spørgeskemaet er opbygget ud fra dels de svar, der blev givet af respondenterne i interview-

runde 1, dels de afsnit der tilsammen udgør analysen. Således indledes spørgeskemaet med 

spørgsmål 1 om kendskab og relevans samt spørgsmål 2 om informationskilder, der skal hol-

des op mod besvarelserne i analyseafsnittet om kendskab og relevans. Spørgsmål 3 vedrører 

implementeringen af kunstig intelligens herunder den nuværende brug, villigheden til fremtidig 

implementering og sammenholdelse med andre brancher, og skal således indgå i afsnittet om 

’implementering’. I spørgsmål 4 bliver respondenterne bedt om at graduere udfordringer ved 

implementering af ny teknologi, som skal benyttes i afsnittet om udfordringer. Spørgsmål 5 er 

på samme måde en graduering, men her af fordelene ved kunstig intelligens og ny teknologi, 
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som skal indgå i afsnittet om fordele. De sidste spørgsmål 6-11 er baggrundsinformation om 

respondenterne herunder alder, køn, erfaring, uddannelsesniveau, arbejdsgiver og typiske 

kundetyper (Andersen, 2013, s. 164). 

Da spørgeskemaet blev udsendt var den endelige struktur for analysen ikke fastlagt, hvorfor 

spørgsmålene ikke helt følger analysens opbygning. Det vurderes dog ikke at have betydning 

for hverken svarene eller brugbarheden i undersøgelsen. 

Formålet med spørgeskemaet har været at indhente kvantitativ data på de samme områder, 

som er drøftet med de interviewede revisorer i den første interviewrunde. På den baggrund 

søges det at kunne vurdere repræsentativiteten af revisorernes udtalelser således, at det kan 

udledes, hvorvidt det er gældende for den brede revisorstand, eller om der er tale om et indi-

viduelt synspunkt for den respektive revisor.  

Med det som formål har opbygningen af spørgeskemaet været lukkede spørgsmål med præ-

definerede svarmuligheder på baggrund af udtalelserne i den første interviewrunde. Spørge-

skemaundersøgelsens respondenter har undervejs haft mulighed for at graduere deres syn på 

de enkelte forhold, hvorfor det var muligt at udlede, i hvilket omfang den brede revisorstand 

var enig eller uenig med de interviewede revisorer (Andersen, 2013, s. 162). 

Spørgeskemaet var målrettet revisorer herunder både nuværende og tidligere revisorer. Spør-

geskemaet blev udarbejdet med Google Analyse, der muliggør lettilgængelige dataudtræk 

samt anonymisering af besvarelserne. Distributionen foregik via LinkedIn med åbning d. 22. 

januar 2020. Frem til d. 24. februar 2020 modtog spørgeskemaundersøgelsen 72 anonyme 

besvarelser, der udgjorde en tilfredsstillende svarrate, hvorfor undersøgelsen blev afsluttet og 

data udtrukket. I forlængelse heraf blev analysen foretaget. 

De 72 besvarelser er fordelt som følger: 

Figur 5 – Fordeling af respondenter (egen tilvirkning)

2.4.2.1.3 Interviewrunde 2 

Med svarene i spørgeskemaundersøgelsen til at understøttede udtalelserne i de kvalitative 

interviews i interviewrunde 1 var det muligt at udlede de udfordringer, som den brede revisors-

tand ser i forbindelse med implementeringen af ny teknologi i revisionsprocessen. Disse ligger 

til grund for diskussionsafsnittet.  
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Til at belyse udfordringerne og give løsningsforslag hertil er der foretaget endnu en række 

kvalitative interviews. Denne gang er der interviewet eksperter inden for relevante områder. 

Interviewene er ligeledes foretaget semistruktureret, således at de afholdte interviews fulgte 

en interviewguide (Andersen, 2013, s. 155), som fremgår af bilag 10.2, 10.3 og 10.4. Inter-

viewguiden var tilsendt respondenterne på forhånd og berørte kun de udvalgte områder her-

under eksperternes syn på, hvorfor revisorerne oplevede den enkelte udfordring ved imple-

mentering af kunstig intelligens og ny teknologi, eksperternes eget syn på den præsenterede 

udfordring samt deres løsningsforslag på udfordringen. Interviews er blevet transskriberet og 

fremgår i bilagssektion 10.11 til 10.13, som herved benyttes som den egentlige empiri. 

Herunder er eksperterne listet, og det er forklaret, hvorfor de hver især var relevante for gen-

nemgangen af de enkelte udfordringer: 

Navn Baggrund Udfordring

Sune Holm Statsautoriseret revisor, faglig leder i en stor 

revisionsvirksomhed 

Revisionsstandarder 

Christian Lehmann 

Nielsen 

Statsautoriseret revisor, transformationsle-

der i en stor revisionsvirksomhed 

Kompetencer 

Investeringsvillighed 

Rune Kaagaard 

Nielsen 

Statsautoriseret revisor, leder dataanalyse-

afdeling i en stor revisionsvirksomhed 

Data 

Ekspertinterview 1: Sune Holm  

Sune er statsautoriseret revisor og arbejder i en stor revisionsvirksomhed. Sune har rollen som 

faglig ansvarlig i revisionsvirksomheden og har derfor, som navnet illustrerer, ansvaret for at 

sikre fagligheden hos den enkelte revisor, revisionsopgaverne, den interne metodik og det 

interne kvalitetsorgan.  

En del af arbejdet her består i løbende at følge nye muligheder og teknologiers påvirkning af 

kvaliteten i revisionsprocessen herunder hjælpe til med fortolkningen af standarder og sikre, 

at de nye tiltag er compliant med gældende standarder. Herved er Sune oplagt som ekspert i 

spørgsmålet omkring ny teknologi i forhold til gældende standarder samt overvejelser omkring 

påvirkningen af kvaliteten i forbindelse med brugen heraf. 

Ekspertinterview 2: Christian Lehmann Nielsen 

Christian er statsautoriseret revisor og arbejder i en stor revisionsvirksomhed. Her driver han 

en større afdeling med fokus på forretningsudvikling gennem innovation i og teknologisk trans-

formation af revisionsforretningen. Her har han sammen med sit team ansvaret for at få digi-

taliseret og transformeret arbejdsgangene for revisorerne herunder udvikling af kompetencer 

i forretningen. Christian er stor fortaler for at revisionsbranchen skal udvikles for at være kon-

kurrencedygtig, og han gør sig løbende tanker om hvilke profiler, der skal definere fremtidens 

revisionsteam. Han deltager løbende i foredrag med brancheorganisationen FSR. 
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En stor del af arbejdet med transformationsagendaen består i at lægge strategi for implemen-

tering af nye tiltag. På denne måde har Christian en stor indsigt i, hvordan nye tiltag herunder 

ny teknologi bliver implementeret i revisionsvirksomheder og ikke mindst hvilke udfordringer, 

man kan støde på i implementeringsprocessen. Christian giver ligeledes sine inputs til afdelin-

gen med ansvar for opkvalificering af medarbejderne, således at fokus i fremtidens kompeten-

cer kan rumme transformationsagendaen. Derfor er Christian relevant ekspert i forbindelse 

med implementering af ny teknologi samt hvilke kompetencer, revisor skal besidde for fremti-

den. 

Ekspertinterview 3: Rune Kaagaard Nielsen

Rune er statsautoristeret revisor og arbejder i en stor revisionsvirksomhed. Han leder til daglig 

en afdeling med fokus på dataanalyse. Her har han sammen med sit team ansvaret for alt lige 

fra udvikling af nye værktøjer, oplæring af revisionsvirksomhedens medarbejdere og support 

til både revisionsteam og revisionskundernes finans- og IT-afdeling. 

Rune har været med til at opbygge afdelingen på baggrund af en stor interesse og viden om 

dataanalyse og data generelt. Rune har gennem sit tidligere arbejde som revisor og nuvæ-

rende arbejde som dataekspert oparbejdet et stort kendskab til diverse IT-systemer samt da-

takvalitet og datatilgængelighed. Han arbejder ofte med revisionsteams og kunder i dialogen 

omkring databehov, således at han udnytter kombinationen af revisionserfaring og ekspertise 

inden for data. Rune er derfor relevant som ekspert inden for dataagendaen med både indsigt 

i datadisciplin og datatilgængelighed. 

2.4.2.2 Sekundær data 

Den sekundære data i afhandlingen er data, som ikke er produceret af forfatterne til afhand-

lingen, men i stedet er tilgængelig data udarbejdet af andre. Sekundær data benyttet i afhand-

lingen omfatter faglitteratur, internationale revisionsstandarder, vejledninger, brancherappor-

ter, artikler fra tidskrifter, rapporter og internetsider (Andersen, 2013, s. 144-146). 

Sekundær data er især benyttet i den indledende del af processen til at indsamle teoretisk 

viden om revision, revisionsprocessen som den er i dag og fremtidens revisionsproces samt 

kunstig intelligens og ny teknologi. I den forbindelse har der været fokus på at benytte relevante 

kilder til at oparbejde kendskabet. En stor del af den sekundære data består af faglitteratur fra 

kandidatstudiet. For brancherapporter, tidskriftsartikler, rapporter og internetsider er der taget 

kritisk stilling til relevansen i forhold til undersøgelsen samt pålideligheden af kilden, hvor der 

er søgt efter anerkendte udgivere samt udgivere med tilknytning til revisionsbranchen. 

2.4.3 Refleksioner over dataindsamlingen 

Dette afsnit har til hensigt at reflektere over dataindsamlingen herunder de begrænsninger, de 

anvendte metodevalg medfører. Indsamlingen af primær data vil blive gennemgået undersø-

gelse for undersøgelse. 
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2.4.3.1 Interviewrunde 1 

Formålet med interviewrunde 1 har som beskrevet ovenfor været at få et bredt udpluk af revi-

sorernes holdning til kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Derfor er der i 

udvælgelsen stilet mod at ramme en så bred kam af holdninger som muligt. Dette er gjort ved 

at søge en ligevægt af mænd og kvinder samt søge nogle revisorer med et erfaringsniveau, 

hvor de kan sætte sig ind i begge sider af dilemmaet med hensyn til kløften mellem udførende 

medarbejdere og jobansvarlige partnere. 

Der er dog nogle begrænsninger i udvalget af adspurgte revisorer, som forfatterne er bekendt 

med. Indledningsvis kan det altid diskuteres, hvorvidt der kunne interviewes yderligere. Dog 

fremgik det af de afholdte interviews, at der ikke var meget forskel på revisorernes besvarelser, 

og de fleste holdninger blev som minimum delt af to revisorer. Således vurderes det ikke, at 

der vil være fremkommet yderligere væsentlige og gensidige holdninger ved at have inter-

viewet flere revisorer (Andersen, 2013, s. 151). 

De interviewede personer arbejder i store og mellemstore revisionsvirksomheder. I opdelingen 

af revisionsbranchen er der skelet til opdelingen foretaget af FSR i en af deres brancherappor-

ter, hvor man anser Deloitte, EY, KPMG og PWC som store revisionsvirksomheder, mens 

mellemstore revisionsvirksomheder består af BDO og Beierholm (Digital transformation, 2018, 

s. 14). Således er der ikke inkluderet interviewrespondenter fra små revisionsvirksomheder 

samt enkeltmandsvirksomheder. Herved er der en begrænsning for afhandlingen i at kunne 

konkludere for revisorer i disse virksomheder. Omvendt er beslutningen truffet primært fordi, 

der er bred konsensus om, at udviklingen af kunstig intelligens og ny teknologi vil drives af og 

implementeres først i store revisionsvirksomheder og derefter bevæge sig nedad i branchen. 

På den baggrund er det vurderet mest relevant af interviewe personer fra store og mellemstore 

revisionsvirksomheder. Det sekundære aspekt i beslutningen er, at små revisionsvirksomhe-

der og enkeltmandsvirksomheder i mindre grad laver egentlig revision, som er afhandlingens 

fokuspunkt. 

Til interviewene er udarbejdet en interviewguide, som fremgår af bilag 10.1, med det formål at 

sætte en ramme for interviewene. Herved er der søgt en kontinuerlig gennemgang, som går 

igen fra interview til interview. Som nævnt, er der benyttet en semistruktureret tilgang, hvorved 

interviewpersonerne har fået stillet spørgsmålene, og såfremt samtalen er ledt i en anden ret-

ning, er interviewet først ført tilbage til guiden, når denne tråd var udtømt. Metoden har fremmet 

muligheden for at undersøge flest mulige aspekter af interviewpersonernes holdninger. Ved 

en stringent gennemgang af interviewguiden hindres såvel spontane som reflekterede facetter 

af emnet, dog kræves en opmærksomhed på, at respondenterne kan være kommet ind på et 

område i forskellige kontekster. Eksempelvis kan tilgangen til et emne have været påvirket af 

enten positive eller negative forhold, hvilket har været en bevidst afvejning af at opnå gevinsten 

ved at lade et interview tage en uventet drejning mod at få et potentielt forskelligt bias i besva-

relsen af samme spørgsmål. 
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Interviewguides har været udsendt på forhånd til respondenterne. Respondenterne er ikke 

blevet bedt om at forberede sig, men de har på eget initiativ haft mulighed for det. Forberedel-

sen kan have både positive og negative effektiver. Respondenterne har mulighed for at læse 

op på emnet og reflektere over deres holdninger, hvilket kan øge svarkvaliteten. Omvendt kan 

respondenten drøfte emnet med andre inden interviewet og derved blive påvirket, eller respon-

denten kan søge mod at svare i overensstemmelse med eventuelle firmapolitikker (Andersen, 

2013, s. 156). 

Forfatterne til afhandlingen har foretaget samtlige interviews. Alle interviews er forsøgt afholdt 

på samme niveau set i forhold til kendskabet til revisors holdninger, men der er risiko, for at 

tilgangen i et senere interview kan være påvirket af svarene i tidligere interviews. Forinden 

første reelle interview blev der foretaget et prøveinterview for at imødegå eventuelle uforståe-

ligheder (Andersen, 2013, s. 171-172). 

Dokumentationen af samtlige interviews er foretaget ved en fuldstændig transskribering. Alle 

transskriberingerne er vedlagt i bilagssektion 10.5 til 10.10. I forbindelse med transskriberingen 

er der foretaget oversættelse fra talesprog til skriftsprog. Herigennem er der risiko, for at poin-

ter kan gå tabt, eller udtalelser kan opfattes anderledes, end de var tiltænkt. Mimik, gestikule-

ren, sarkasme, usikkerhed m.m. er svære at læse ud af skriftsprog (Andersen, 2013, s. 172). 

Forfatterne har i forbindelse med valg af citater bestræbt sig på ikke at benytte citater, som 

forstås anderledes på skrift end i tale. Der kan dog være nogle pointer, som er udeladt, da de 

ikke kommer igennem på samme måde på skrift som i tale. 

2.4.3.2 Spørgeskema 

Spørgeskemaet er som nævnt ovenfor baseret på besvarelser fra første interviewrunde og vil 

kunne kvantificere de udtalelser, der fremkom af den kvalitative undersøgelse. Herved under-

søges, hvorvidt udtalelserne repræsenterer revisorstanden generelt. Dette er gjort ved at præ-

sentere respondenterne for en række udtalelser, udfordringer eller fordele, de har skulle tage 

stilling til. Der kan opstå en risiko for, at respondenterne påvirkes i deres besvarelse, når de 

skal graduere på forhånd præsenterede fordele og udfordringer m.m. (Andersen, 2013, s. 

163). Ud fra besvarelserne, som er vedlagt i bilag 10.14, vurderer forfatterne på baggrund af 

fordeling af svarene i de forskellige spørgsmål, at pålideligheden ikke er udfordret. 

I forhold til distribueringen af spørgeskemaet er det professionelle sociale netværk LinkedIn 

benyttet. Denne type platform er valgt, da det er en effektiv måde at dele budskabet til flere, 

dels ser mange opslaget på samme tid, dels er muligt for folk at dele opslaget, hvorved en 

endnu større målgruppe nås (Andersen, 2013, s. 165). Når brugerne er på LinkedIn, er de 

repræsenteret gennem deres erhverv modsat andre sociale netværk. Et spørgeskema, der 

målrettes deres profession vurderes derfor at give større respons. Begrænsningerne herved 

er naturligvis, at der findes revisorer, som ikke har en LinkedIn-profil, hvorved de ikke har haft 

mulighed for at besvare spørgeskemaet. Der er dog ikke en typisk LinkedIn brugertype, såle-

des har forfatterne ikke vurderet, at begrænsningen påvirker repræsentativiteten. 
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Idet spørgeskemaet bliver distribueret gennem LinkedIn, står afsender med forfatternes profi-

ler. Der er derfor stor sandsynligheden for, at respondenterne ligger i forfatternes eget netværk 

og matcher deres profil (alder: slut 20’erne, beskæftigelse: to til fem års erfaring i en stor revi-

sionsvirksomhed) (Andersen, 2013, s. 166-167). Trods opslaget er nået bredt ud gennem de-

linger og set af mere end 4.800 profiler har undersøgelsen en overvægt af yngre personer med 

op til fem års erfaring. Dette er forfatterne bekendt med, hvorfor der i den kvantitative del af 

analyseafsnittet er lavet fordelinger på lav og høj erfaringsniveau, hvor forskellene var værd at 

bemærke. Det skal dog bemærkes, at revisionsbranchen er præget af en lav gennemsnitsal-

der, idet der ansættes mange unge, der inden for fem til ti år forlader branchen. Denne tendens 

gør fordelingen i undersøgelsen mere repræsentativ. 

Slutteligt er forfatterne opmærksomme på, at undersøgelsens reliabilitet mht. respondenternes 

branchetilknytning er udfordret på manglende kontrolmulighed. I opslaget på LinkedIn er det 

dog tydeliggjort, at det alene er stillet til personer med nuværende eller tidligere erfaring som 

revisor, hvorfor udfordringen ses som minimal. 

2.4.3.3 Interviewrunde 2 

Refleksionerne omkring interviewguide, semistruktureret tilgang og transskribering i interview-

runde 2 er de samme som i interviewrunde 1 i metodeafsnit 2.4.3.1 

Særskilt for interviewrunde 2 er én ekspert udvalgt til at repræsenterer udtalelser om de en-

kelte udfordringer, der er identificeret i analysen. Idet foreligger en begrænsning, da det kun 

én eksperts holdning til emnet fremkommer og evt. holdninger overses. Eksperten er dog ud-

valgt på baggrund af kvalifikationer, der vil minimere risikoen (Andersen, 2013, s. 151). 

2.5 METODEEVALUERING

Afslutningsvis for metodeafsnittet vil der i dette afsnit evalueres på de udførte undersøgelses-

metoder. Først evalueres validiteten, altså hvorvidt undersøgelsen har en gyldighed i forhold 

til at undersøge problemformuleringen. Herefter evalueres reliabiliteten, som er pålideligheden 

eller kvaliteten af det indhentede data (Andersen, 2013, s. 84). Til sidst berøres generaliser-

barheden af afhandlingens undersøgelse. 

2.5.1 Validitet 

Afhandlingens problemformulering tilstræber at undersøge, hvorledes revisorer ser på imple-

menteringen af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen, og hvilke udfordringer 

de ser ved yderligere implementering.  

For at undersøge dette, er der benyttet både primær og sekundær data. Den sekundære data 

er benyttet til at danne grundlag for den teoretiske baggrund for revision samt kunstig intelli-

gens og ny teknologi. Herunder har der været fokus på brancheanalyser, internationale stan-

darder og artikler fra relevante personer. Den fuldstændige liste over benyttede kilder fremgår 

af litteraturlisten i afsnit 0. 
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Herefter er første interviewrunde foretaget med seks forskellige revisorer fra både store og 

mellemstore revisionsvirksomheder med det formål at klarlægge den almene revisors holdning 

til emnet. For at kunne sige noget repræsentativt om revisors holdninger, er der foretaget en 

spørgeskemaundersøgelse opstillet på baggrund af udtalelserne i første interviewrunde. Spør-

geskemaet blev besvaret af 72 respondenter.  

På baggrund af analysens undersøgelser opnåede forfatterne kendskab til de største udfor-

dringer ved fremtidig implementering af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsproces-

sen. Disse udfordringer blev diskuteret af eksperter inden for netop de områder, som reviso-

rerne så som udfordrende. 

Således er det forfatternes klare vurdering, at den foretagne undersøgelse er valid i forhold til 

at besvare problemformulering. Der er benyttet relevant sekundær data vedrørende afhand-

lingens problemstilling til at opbygge det teoretiske fundament, og den indhentede empiri til 

afhandlingens formål er designet til netop at besvare afhandlingens problemformulering 

(Andersen, 2013, s. 84). 

2.5.2 Reliabilitet 

Som nævnt ovenfor har metoden bestået i indhentelse af både sekundær og primær data. Den 

sekundære data hentet fra anerkendte og pålidelige forfattere herunder brancheforeninger, 

standardsættere og eksperter inden for revision og kunstig intelligens. For hver indhentet arti-

kel er det nøje kontrolleret, hvorvidt forfatterne har tilstrækkelig viden inden for området ved fx 

at se, om de er citerede i andre artikler, samt om de har haft revisionsmæssig erfaring. 

Den primære data baseres på interviews med revisorer, spørgeskemaundersøgelse og ek-

spertinterviews. De interviewede revisorer har som beskrevet ovenfor alle stor revisionserfa-

ring, og de er alle statsautorisede revisorer. Interviewene med dem blev foretaget semistruk-

tureret, således at de havde tilstrækkelig mulighed for at udfolde deres holdninger. Spørge-

skemaundersøgelsen blev foretaget anonymt og respondenterne vurderes ikke at have incita-

ment til svare i uoverensstemmelse med deres faktiske holdninger. Eksperterne er udvalgt på 

baggrund af deres ekspertise inden for netop de områder, som de blev bedt om at tage stilling 

til. 

På baggrund af ovenstående vurderes de data, der er benyttet i afhandlingen, at være pålide-

lige og af tilfredsstillende kvalitet. I et ovenstående afsnit er der reflekteret over de begræns-

ninger, som er indbygget i de valgte undersøgelsesformer, men som ikke er vurderet at have 

betydelig påvirkning på afhandlingens reliabilitet (Andersen, 2013, s. 84-85). 

2.5.3 Generaliserbarhed 

Formålet med afhandlingen er beskrevet ovenfor, ligesom undersøgelsens validitet og reliabi-

litet er gennemgået og vurderet tilfredsstillende. Med hensyn til afhandlingens generaliserbar-

hed er forfatterne vidende om, at der er nogle begrænsninger. Det er gennemgået detaljeret i 

afsnittet om metoderefleksioner. 
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De interviewede revisorer er alle ansat i enten en stor eller mellemstor revisionsvirksomhed. 

Herved kan en revisor ansat i en mindre revisionsvirksomhed have en anden holdning, da den 

revisionsvirksomhed sandsynligvis distancerer sig mere i forhold til implementering af ny tek-

nologi. Spørgeskemaundersøgelsen er distribueret gennem forfatternes LinkedIn profiler, 

hvorved respondenterne kan minde om forfatternes egen profil, da dette i overvejende grad 

dominerer forfatternes netværk. Der har dog ikke været begrænsninger for, hvem der har haft 

mulighed for at besvare spørgeskemaet, og således har også revisorer i små revisionsvirk-

somheder haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Der er endvidere kun inddraget én 

ekspert til diskussionen af hver udfordring, hvilket indebærer en vis usikkerhed for ikke identi-

ficerede holdninger. 

Alt andet lige vurderer forfatterne fortsat at afhandlingens undersøgelse i høj grad kan gene-

raliseres på tværs af branchen. Belæg herfor ligger bl.a. i: Revisorerne skal fælles for alle 

revisionsvirksomheder igennem samme uddannelsesforløb på skolerne om end, det interne 

uddannelsesforløb kan variere fra virksomhed til virksomhed. Teknologi er ikke anderledes for 

en ansat i en stor revisionsvirksomhed end en ansat i en lille revisionsvirksomhed, og teknologi 

er så udbredt bl.a. også i privatlivet, så emnet er ikke fremmed for aktører i revisionsbranchen 

uanset virksomhedens størrelse m.m. Dette fremgår ligeledes af spørgeskemaundersøgelsen, 

hvor der var udpræget enighed for langt de fleste spørgsmål. 

Skulle afhandlingen opnå fuld generaliserbarhed ville det have krævet at interviewene omfat-

tede revisionsvirksomheder af alle størrelser, at spørgeskemaundersøgelsen blev distribueret 

centralt fra fx brancheorganisationen til de enkelte revisionsvirksomheder, samt ekspertinter-

views skulle have omfattet yderligere eksperter med eventuelle andre holdninger. Dette er 

forfatterne bekendt med, og er derfor også velvidende om, at konklusionen er påvirket heraf. 



Teori 
3.1 Regulering i revisionsbranchen 

3.2 Revisionsprocessen i dag 

3.3 Transformation af revisionsbranchen 

3.4 Revisionsstandardernes udvikling  

3.5 Digitaliseringen åbner muligheder 

3.6 Hvornår sker det? 

Afsnittets indhold 

Teoriafsnittet danner grundlag for afhandlingens teoretiske ståsted. I afsnittet berøres ud-

viklingen i revisors rolle gennem tiden, som i højere og højere grad er præget af regulering 

og kvalitetskrav. Dette har ført til den nuværende revisionsproces, som ligeledes er beskre-

vet. Afslutningsvis gennemgås hvorledes kunstig intelligens og ny teknologi vil kunne på-

virke revisionsprocessen. 

På baggrund af dette afsnit er forfatterne i stand til at analysere revisors holdning til den 

fremtidige transformation af revisionsbranchen. 
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3 TEORI

3.1 REGULERING I REVISIONSBRANCHEN

evisors rolle er defineret i revisorloven og er indledningsvist beskrevet som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant. Rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant omfatter, at op-

gaver defineret i lovens § 1, stk. 2 løses i overensstemmelse med god revisorskik og med den 

hurtighed og nøjagtighed, opgaverne kræver. Endvidere skal revisor udvise professionel skep-

sis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, kompetence og den krævet omhu 

ved løsning af opgaver1.  

3.1.1 Udvikling i revisionsbranchen 

En form for revision kan spores tilbage til Oldtidens Grækenland, nærmere bestemt 500 år 

f.Kr. (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & Prawitt, 2014, p. 5). Dengang var der ikke lovgivning om 

revision, men dette var en efterspørgsel fra det omliggende samfund, der senere i teorien er 

defineret som virksomheders stakeholders. 

Efterspørgsel for revisionshandlinger er steget markant de seneste 200 år, der kan henføres 

til skiftet under den første industrielle revolution, hvor virksomheder voksede kraftigt og måtte 

skaffe den nødvendige kapital gennem lån, aktiesalg mv., og ejeren var derfor ikke længere 

den eneste med interesse for den finansielle situation. Behovet for validering af finansielle 

oplysninger fra virksomheder steg samtidig med, at virksomhedsejerne ikke længere var di-

rekte involveret i driften af virksomhederne. Virksomhederne blevet drevet af en ledelse, som 

rapporterede udvikling til ejerne, og her opstår asymmetrisk informationsbehov, som også er 

kaldet et principal-agent forhold, hvor ledelsen er interesseret i at rapportere de informationer, 

som er gavnlige for dem, men ikke det objektive billede som ejerne er interesseret i. Derfor 

opstår behovet for revision af de finansielle informationer, for at ledelsen kan dokumentere 

over for deres ejere, at grundlaget er verificeret samt korrekt (Eilifsen, Messier Jr., Glover, & 

Prawitt, 2014, p. 5), hvorfra ejerne kan foretage deres økonomiske dispositioner. 

Revisionsbranchen er opbygget af partnerdrevet revisionsvirksomheder, hvor spændet er fra 

de helt små revisionsvirksomheder med enkelte partnere op til de store revisionsvirksomheder, 

som omtales ’big four’ og omfatter KPMG, EY, PWC og Deloitte. Revisorvirksomheder indgår 

oftest i revisornetværk for at kunne understøtte hinanden og sikre støre indflydelse i branchen 

som helhed. Revisor er i det danske samfund underlagt flere myndigheder og interessenter, 

hvilket omfatter revisionsregulatorer både nationale og internationalt, lovgivere, regnskabsbru-

gere i form af kunder m.m. 

1 RL § 16

R
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Figur 6 - Interessentoverblik (egen tilvirkning) 

Revisors arbejde og revisionstilgangen har ændret sig markant igennem tiden, hvor revisor 

tidligere foretog fuld gennemgang af alle bilag i bogføringen og stemplede dem som dokumen-

tation for gennemgang. Omfanget og kompleksiteten af bogføring med submoduler til finans-

bogføringen er siden da steget, hvorfor revisor i dag tilgår revisionen med en risikobaseret 

revisionsstrategi med udgangspunkt i den risikobaserede revisionsmodel. Ændringen i revi-

sors tilgang med skiftet fra at foretage en fuldstændig gennemgang af alle bilag til at foretage 

en risikorettet revision stiller større krav til revisors professionelle dømmekraft og skepsis for 

at sikre, at alle væsentlige fejl fortsat afdækkes af revisionen og rapporteringsforpligtelser med-

tages i erklæringen (IAASB, 2017). 

Men hvem sikrer, revisor foretager sit arbejde ordentligt? 

Behovet for tilsyn af revisors arbejde og kontrol af overholdelse gældende lovgivninger og 

reguleringer blev tydeliggjort i Enron-skandalen i 2001/2002, hvor revisor havde medvirket til 

fejlagtig finansiel rapportering, hvorfor flere hundred millioner af gæld blev holdt uden for regn-

skaberne (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 29). Dette medførte ny 

lovgivning om tilsyn med revisorer i USA, hvor den nuværende tilsynsmyndighed PCAOB 

(Public Company Accounting Oversight Board) blev stiftet. Der blev i Danmark stiftet et revi-

sortilsyn tilbage i 2003 med revisorloven af samme år, dette var en reaktion på EU’s krav om 

kvalitetssikring og – kontrol af revisionsvirksomheder. Kontrollen var frivillig for revisionsvirk-

somhederne frem til 2008, hvor en ny revisorlov blev vedtaget og alle revisionsvirksomheder 

var nu underlagt (Füchsel, Gath, Langsted, & Skovby, 2015, s. 89).  

Revisor

Erhvers-
styrelsen 
(tilsyn)

Kunder

Internation 
regulering 
(IAASB)

National 
lovgivning 
(revisorlov
en, m.fl)
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3.1.2 Regulerende instanser 

3.1.2.1 Lovgrundlag og lovgivere 

Den danske revisionsbranche er reguleret af flere instanser herunder dansk lovgivning nær-

mere bestemt revisorloven, men tillige fra internationalt perspektiv her IAASB. Revisorlovens 

§ 1, stk. 2 definerer, at de, der er omfattet af det fulde regelsæt, er revisorer som afgiver revi-

sionspåtegninger på regnskaber, herunder udtalelse om ledelsesberetninger i henhold til års-

regnskabsloven og ved afgivelsen af erklæringer med sikkerhed.  

Ud over de regulerende instanser er der tillige tilsyn med overholdelse heraf, jf. ovenstående 

afsnit. Det overordnede formål med reguleringsinstanser er at sikre en fast kvalitet af de ud-

førte opgaver på tværs af revisionsvirksomheder og fra revisor til revisor. Revisorer er organi-

seret som private revisionsvirksomheder i Danmark, der ligesom deres kunder skal generere 

profit for at fortsætte deres virke, og kravene til kvalitetssikring er derfor en nødvendighed. 

Reguleringen har dermed til formål at garantere, at der er etableret passende forretningsgange 

til at understøtte balancen mellem at drive en virksomhed og revisors uafhængighed samt 

kvalitet. Dette skal afstedkomme kravene til kvalitetsstyring i revisionsvirksomhederne. Kra-

vene til den generelle kvalitetsstyring for udførte opgaver af revisionsvirksomheder er defineret 

i revisorlovens § 28, der beskriver, at revisionsvirksomhederne skal have et kvalitetsstyrings-

system og påvise brugen heraf (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 

44). 

Den internationale regulering af revisionsbranchen varetages af IAASB (undtaget de lande 

som har egen regulerende instans som USA med PCAOB), der har udarbejdet en begrebs-

ramme bestående af principper for udførsel af revisioner. IAASB er assisteret af den internati-

onale brancheorganisation for revisorer IFAC. IAASB er stiftet tilbage i 1978 og har siden da 

været standardsættende for revisionsbranchen. 

3.1.2.2 Kvalitetskontrol af revisors arbejde 

Frem til 2016 stod Revisortilsynet for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og revisorer, 

men siden da har Erhvervsstyrelsen overtaget dette ansvarsområde med vedtagelsen af revi-

sorloven i 20162. 

2 RL § 34 

Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af 
revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver 

i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med 
godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

- Revisorlovens § 1, stk. 1 
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Revisionsvirksomheder og tilknyttede revisorer har pligt til at underkaste sig den eksterne kva-

litetskontrol fra Erhvervsstyrelsen, jf. § 29, hvor der foretages stikprøvevis kontrolbaseret på 

baggrund af kundetypen som revisionsvirksomhederne reviderer. Kundetypen er defineret ud 

fra regnskabsklasserne, og hvorvidt kunderne er PIE-kunde3 og indgår i C25 indekset (FSR - 

Danske Revisorer, 2020). 

Kontrollanterne, som Erhvervsstyrelsen anvender til kvalitetskontroller, består af autoriserede 

revisorer tilknyttet revisionsvirksomheder i Danmark, hvortil der er krav om minimum tre års 

revisionsarbejde inden for de seneste fem år samt en ren straffeattest, at man ikke har sager 

fra eller under proces hos revisornævnet, som styrelsen mener har en betydning for udførslen 

af erhvervet, samt at man har undergået den nødvendige efteruddannelse, der er krævet i 

revisorloven (Erhvervsstyrelsen, 2020). 

Den eksterne kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen omfatter en gennemgang af selskabets 

interne organisation og det anvendte kvalitetssikringssystem. Efter vurderingen af de overord-

nede forhold i revisionsvirksomheden udtages stikprøver til at kontrollere anvendelsen af kva-

litetssikringssystemet. For de udvalgte erklæringsopgaver kontrolleres det, at opgaven er løst 

med anvendelse af de i kvalitetssikringssystemet definerede arbejdsgange og processer her-

under gennemgang af revisors vurdering af uafhængighed m.m. 

Afslutningsvist kontrolleres det, at den afgivne erklæring er i overensstemmelse med doku-

mentationen i kvalitetssikringssystemet, lovgivningens krav og revisionsstandarderne, m.m. 

(Erhvervsstyrelsen, 2020). 

Efter udført kontrolarbejde udarbejdes rapport med resultater, der efterfølgende sendes til Er-

hvervsstyrelsen. Resultater af årets tilsyn offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.4

3.1.3 Kvalitetsstyring af revisionsopgaver 

Begrebsrammen i revisionsstandarderne består overordnet af kvalitetsstandarden ISQC 1, 

hvor de generelle krav til kvalitet ved udførsel af opgaver for revisionsvirksomheder står be-

skrevet i lighed med det danske modstykke RL § 28. Der sondres i revisionsstandarderne 

mellem den overordnede kvalitetssikring af revisionsvirksomhedens udførsel af alle opgaver i 

ISQC 1, men kvalitetsstyringen for den enkelte revisionsopgave er defineret i ISA 220. De 

indgående kvalitetselementer i de to standarder er listet i en tabel herunder: 

3 PIE: Public interest entity (oversat til dansk: virksomheder af interesse for offetnligheden), jf. RL § 1a, stk. 1, 

nr. 3, pkt. b. 
4 RL § 34, stk. 2, nr. 2
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ISQC 1 ISA 220

Ledelsesansvar for kvaliteten i revisionsvirk-

somheden 

Ledelsesansvar for kvalitet af revisioner 

Relevante etiske krav Relevante etiske krav 

Accept og fastsættelse af kundeforhold og 

specifikke opgaver 

Accept og fortsættelse af klientforhold og 

revisionsopgaver 

Menneskelige ressourcer Udpegning af opgaveteam 

Opgavens udførsel Udførelse af opgaven 

Overvågning Overvågning 

Dokumentation af kvalitetsstyringssystem Dokumentation 

Som det fremgår af overstående tabel, så er der en mindre forskel mellem hovedpunkterne i 

det to standarder, hvilket relateres til, at den opgaveansvarlige partner på de enkelte revisi-

onsopgaver skal efterleve virksomhedspolitikkerne. Grundet afhandlingens udspring i revisors 

holdning til ny teknologi og anvendelsen heraf, bliver der ikke gået i dybden med punkterne 2) 

relevante etiske krav, 3) accept og fastsættelse af kundeforhold og specifikke opgaver, og 7) 

dokumentation af kvalitetsstyringssystemet. 

3.1.3.1 Ledelsesansvar for kvaliteten i revisionsvirksomheden 

Etableringen af politikker og procedurer er ledelsens ansvar i en revisionsvirksomhed, der skal 

fremme en intern kultur, hvor alle kender til nødvendigheden af kvalitetskravene ved udførsel 

af revisionsopgaver. Det er derudover ledelsens ansvar at sikre de politikker og procedurer, 

der danner hele revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem5. 

Det interne kvalitetsstyringssystems overordnede formål er at fungere som et internt kontrol-

system, der skal sikre, at revisorer ikke begår fejl i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv 

ved levering af ydelser til deres kunder. I revisionsvirksomheden vil denne type politikker og 

procedurer fx omfatter (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 46-47):  

 Formaliserede værdier og målsætninger 

 Tilrettelæggelse af ledelsesansvar der sikrer, at forretningsmæssige overvejelser ikke 

tilsidesætter kvaliteten i det udførte arbejde 

 Code of conducts 

 Uafhængighedspolitikker 

 Politikker og procedurer for præstationsvurdering, vedlæggelse og forfremmelse.  

 Kommunikationspolitikker 

 Politikker for kunde- og opgaveaccept 

 Metode for at udføre opgaver 

 Værktøjer og skabeloner til udførelse af en opgave 

5 ISQC 1, afsnit 18
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Det er derfor en nødvendighed, at de som har ansvaret for driften af kvalitetsstyringssystemet, 

har tilstrækkelig erfaring til at drive denne opgave, men samtidig også færdighederne og au-

toritet hertil6. Denne opdeling af ansvaret for kvalitetsstyringssystemet er udfordret i mindre 

revisionsvirksomheder, hvor dette vil være op til fx lederen af revisionsvirksomheden, som den 

mest erfarne medarbejder, hvorimod de store revisionsvirksomheder har mulighed for at op-

rette faglige afdelinger eller risikostyringsafdelinger, hvorfor ansvaret for det interne kvalitets-

styringssystem kan opdeles efter funktionernes specialkompetencer (Johansen, Lunden, 

Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 48). 

3.1.3.2 Menneskelige ressourcer 

Det er ledelsen af revisionsvirksomhedens ansvar at opstille politikker og procedurer med hen-

blik på høj grad af sikkerhed for, at der er ansat personale med de fornødne kompetencer, 

færdigheder og deres forpligtelse over for de etiske principper, for at 1) udføre opgaver i over-

ensstemmelse med faglige standarder samt krav i relevant lovgivning, og 2) gøre det muligt 

for revisionsvirksomheden eller opgaveansvarlige partnere at afgive erklæringer, der er pas-

sende efter omstændighederne7. 

Dette betyder, at revisionsvirksomhederne skal fastsætte ansættelsesprocedurer, herunder 

hvad der kræves af kompetencer hos de ansatte medarbejdere. Dertil skal der fastlægges 

retningslinjer for intern og ekstern uddannelse samt efteruddannelse, for at sikre medarbejder-

nes kompetenceniveau er tilstrækkeligt til at udføre erklæringsarbejde. Uddannelse er en væ-

sentlig faktor, men politikkerne skal endvidere også omfatte retningslinjer for hvilke opgaver 

en medarbejder kan udføre fx ud fra uddannelse, anciennitet, m.m. Endvidere skal der kom-

munikeres forventninger til medarbejdere, instrukser til udførsel af arbejde til medarbejdere 

samt kontrol af medarbejdernes arbejde (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 

2016, s. 53). 

Ledelsen skal ikke kun ansætte de korrekte ressourcer i revisionsvirksomheder, men også 

besætte opgaverne af de medarbejdere, der har de rette kompetencer til at udføre arbejdet8. 

Dette er tillige gældende, når de jobansvarlige partnere tilknyttes opgaver9. 

3.1.3.3 Opgavens udførsel 

Kvalitetsstyring under selve opgaveløsningen er et af elementerne i ISQC 1 og ISA 220, og 

denne opdeles i underafsnit, hvor de for afhandlingen mest væsentlige elementer er medtaget 

herunder: 

6 ISQC 1, afsnit 19 
7 ISQC 1, afsnit 29
8 ISQC 1, afsnit 31 
9 ISQC 1, afsnit 30 
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3.1.3.3.1 Kvalitetsstyring af opgavens udførsel generelt 

Det er ledelsen af revisionsvirksomhedens ansvar at opstille politikker og procedurer med hen-

blik på høj grad af sikkerhed for, at opgaverne udføres i overensstemmelse med faglige stan-

darder samt relevant lovgivning og øvrig regulering, samt at den opgaveansvarlige partner 

afgiver erklæringer, der er passende efter omstændighederne, herunder forhold der er rele-

vante for at fremme kvaliteten af opgaveudførelse, ansvar og tilsyn og ansvar for gennemgan-

gen10. 

Forhold, der er relevante for at fremme kvaliteten af opgaveudførelse, skal sikres gennem 

udarbejdelse af metodikker og værktøjer til at understøtte revisorerne i at levere en ensartet 

kvalitet. Detaljeringsgraden af metodikker og værktøjer ses oftest i praksis at variere alt efter 

revisionsvirksomhedernes størrelse, hvorfor metodikker mv. altid er baseret på revisionsstan-

darder og lovgivning. Revisionsvirksomhederne har derfor muligheden for at udvikle standard-

dokumenter og –skabeloner til dokumentationen af forskellige dele af revisionsdokumentatio-

nen for at sikre ensartet kvalitet på tværs af de opgaver, der løses. Formålet med standardi-

serede arbejdspapirer i revisionsprocessen er at sikre, at bestemte forhold i revisionsstandar-

der og lovgivning kontrolleres i forbindelse med arbejdet (Johansen, Lunden, Harloff-

Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 55-56). 

Ansvar for tilsyn omfatter kontrol af, at revisionsopgaverne bliver udført i henhold til gældende 

reguleringer, og hvem der skal forestå tilsynet heraf. Overordnet set har den jobansvarlig part-

ner ansvaret for at sikre, dette bliver overholdt samt at opgaven udføres i henhold til planlæg-

ningen af revisionen. Den jobansvarlige partner vil i praksis nok foretage en uddelegering af 

opgaverne til medlemmerne af revisionsteamet, selvom det ultimative ansvar fortsat er place-

ret hos partneren (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 56). 

Ansvar for gennemgangen skal af revisionsvirksomhedens ledelse etableres ved et system, 

hvor det sikres, at arbejde udført af mindre erfarne medlemmer af teamet kontrolleres af mere 

erfarne medarbejdere11. Politikkerne skal derfor indeholde krav til, hvem der må gennemgå 

revisionsdokumentationen, samt hvilke dele af revisionen den jobansvarlige partner som mini-

mum skal gennemgå i forbindelse med kvalitetssikringsgennemgangen (Johansen, Lunden, 

Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 57). 

3.1.3.3.2 Kvalitetssikringsgennemgang 

Revisionsvirksomheders ledelse skal udarbejde politikker for hvilke opgaver, der skal under-

lægges kvalitetssikringsgennemgang. Her skal en særlig kvalitetssikringspartner på et objek-

tivt grundlag vurdere de betydelige beslutninger, som revisionsteamet har foretage, samt kon-

klusionerne fra revisionen og kontrollere sammenhængen til den tilhørende erklæring. 

10 ISQC 1, afsnit 32
11 ISQC 1, afsnit 33 
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Denne kvalitetskontrol skal tillige omfatte revisionen af alle børsnoterede virksomheders regn-

skaber, samt fastsætte kriterier for hvilke øvrige typer af opgaver, der skal undergå denne 

proces12. Det skal sikres, at kvalitetssikringsgennemgangen er placeret og afsluttet før erklæ-

ringsdatoen13. 

3.1.3.3.3  Opgavedokumentation 

Der skal i revisionsvirksomhederne etableres politikker for, hvordan revisionsdokumentationen 

arkiveres rettidigt efter færdiggørelsen af erklæringen14. Hermed fastsættes der ikke et konkret 

interval til denne endelige dokumentation, men standarden fastslår, at dette normal ikke er 

længere end 60 dage15. 

3.1.3.3.4 ISA 220 

Særligt for kvalitetsstyring af de enkelte revisionsopgaver skal den jobansvarlige partner tage 

ansvaret for ovenstående opgaver, herunder at udførsel af opgaven er i overensstemmelse 

med revisionsvirksomhedens politikker og procedurer, der foretages gennemgang af det ud-

førte revisionsarbejde og dokumentation i henhold til politikker og procedurer, samt overveje 

resultatet af overvågningsprocesser i forhold til gennemgang af tidligere revisionsopgavers 

dokumentation og overvejelser (Johansen, Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 

66-67). 

3.1.3.4 Overvågning 

Et element i et kvalitetsstyringssystem er en overvågningsproces, der er udformet til at sikre 

høj grad af sikkerhed for, at politikker og processer er passende og fungerer effektivt. Dette 

omfatter en løbende vurdering af systemets effektivitet herunder ved kontrol af færdiggjorte 

revisionsopgaver, hvor alle partnere skal have udtaget en opgave til kontrol årligt. Denne kva-

litetskontrol skal én eller flere partnere være ansvarlig for. Disse skal have fornødne kompe-

tencer, erfaring og autoritet til at udføre denne opgave16. 

3.1.4 Revisors kompetencer 

To særlige elementer i kvaliteten af det udførte arbejde er revisors evne til at vurdere egnet og 

tilstrækkeligheden af det indhentede revisionsbevis samt revisors professionelle skepsis. 

3.1.4.1 Egnethed og tilstrækkelighed af revisionsbevis 

En anden overvejelse revisor skal gøre sig i forbindelse med sin dokumentation af revisionen 

er, hvorvidt revisionsbeviset afdækker risikoen for væsentlige fejl i regnskabet. I sin sondring 

12 ISQC 1, afsnit 35 
13 ISQC 1, afsnit 36 
14 ISQC 1, afsnit 45 
15 ISA 230
16 ISQC 1, afsnit 48 
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herom skal begreberne tilstrækkelighed og egnethed vurderes, hvor tilstrækkeligheden over-

ordnet henføres til mængden af revisionsbevis og egnetheden til kvaliteten af revisionsbeviset. 

Det er derfor revisors professionelle dømmekraft, der skal afgøre, om der er den rette kombi-

nation mellem de to punkter17. 

Konsekvensen for revisor, hvis der ikke er styr på denne del af dokumentationen, kan være af 

større økonomisk betydning i tilfælde af eventuelle sanktioner fra revisornævnet. (Johansen, 

Lunden, Harloff-Helleberg, & Davidsen, 2016, s. 70). 

3.1.4.2 Professionel skepsis 

Revisionsbranchen er præget af oplæring og uddannelse, hvilket er med til at udvikle den 

professionelle skepsis i revisorerne. Den professionelle skepsis er en kombination af forskel-

lige elementer, men særligt uddannelse, træning, viden samt erfaringer omkring hvilke ele-

menter revisor skal anvende til at foretage beslutninger i revisionsprocessen (Eilifsen, Messier 

Jr., Glover, & Prawitt, 2014, p. 37). 

Figur 7 – Beslutninger påvirkes af elementerne fra revisor professionel dømmekraft (egen tilvirkning) 

Beslutningerne som revisor skal foretage i revisionsprocessen omfatter vurdering af revisi-

onsbevis, risikovurdering af revisionsproblemstillinger m.m. Skepsissen kan beskrives som 

en spørgende indstilling og tillige være kritisk over for det materiale som præsenteres. IAASB 

anser den professionelle skepsis som en evne kun revisor tilegner sig gennem træning over 

en længere periode, og dette ikke vil kunne blive erstattet af teknologier i dag som fx data-

analyse (IAASB, 2017). 

17 ISA 200.A31
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3.2 REVISIONSPROCESSEN I DAG

Revisionsprocessen er som vist i Figur 8 en fortløbende proces, altså når processen afsluttes 

påbegyndes den næste revision. I det nedenstående teoriafsnit er processen gennemgået 

frem til evalueringsfasen, idet opgaven har afgrænset sig fra de afsluttende faser altså evalu-

eringsfasen og rapporteringsfasen. 

Figur 8 – Revisionsprocessen (egen tilvirkning)

3.2.1 Handlinger forudgående for aftaleindgåelse 

3.2.1.1 Kunde- og opgaveaccept 

De handlinger, som revisor skal foretage før indgåelsen af en aftale med kunder, omfatter 

forskellige handlinger såsom kundeaccept, opgaveaccept, sikre uafhængighed og at etiske 

regler er overholdt samt opstille eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Reguleringen af hand-

lingerne i dette stadie er primært revisorloven, ISA 200, ISA 220, hvidvaskningsloven, ISQC 1 

og det etiske regelsæt (Revision i praksis, 2015, s. 56-80). 

3.2.1.1.1 Typiske revisorhandlinger 

Revisors typiske handlinger i forbindelse med kundeoprettelsesfasen omfatter en analysen af 

kundens industri gennem revisors kendskab og anvendelse af søgemaskiner, brancherappor-

ter m.m. Dernæst en undersøgelse af kunden i form af organisering, aktivitet, regnskabsprin-

cipper, økonomisystemer m.m. Undersøgelserne foretages manuelt af revisorteamet (Issa, 

Ting, & Vasarhelyi, 2016). Efter dansk hvidvaskningslovgivning skal der indhentes legitimation 

på ejere. 

3.2.1.2 Aftaleindgåelse 

Efter kunde- og opgavegodkendelse skal der udarbejdes et aftalebrev for arbejdet, som skal 

udføres. Aftalebrevet skal indeholde betingelserne for arbejdet herunder ansvarsfordelingen 

mellem kunde og revisor, forudsætningerne for at kunne udføre opgaver, m.m. ISA 210 fore-

skriver de grundlæggende principper for aftalevilkårene og hvilke elementer som aftalebrevet 

indeholder, hvortil revisorloven på nogle punkter også inddrages særligt i forhold til fastsættel-

sen af honoraret for opgaven (Revision i praksis, 2015, s. 81-90). 
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3.2.1.2.1 Typiske revisorhandlinger 

Hvis kunden og opgaven kan udføres af revisionsvirksomheden, skal der udarbejdes et afta-

lebrev fra bunden eller på baggrund af en skabelon. Honoraret for opgaven fastsættes på 

baggrund af revisors risikovurdering af kunden i forbindelse med kunde- og opgaveaccept. 

Forudsætningerne for tidsforbruget pr. regnskabspost er baseret på revisors kendskab til den 

normale revisionsproces af andre kunder (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 2016). 

3.2.2 Planlægningsfasen 

3.2.2.1 Overordnet revisionsplanlægning 

Revisor skal i forbindelse med opstarten af revisioner fastlægge en overordnet revisionsstra-

tegi for opgaven, der har til formål at sikre, 1) at revisor identificerer de vigtigste områder af 

revisionen, 2) en effektiv samt økonomisk udførsel, 3) de rette kompetencer hos revisionste-

maet, 4) kvalitetssikring af arbejdet samt 5) bedst brug af komponentrevisorer og eksperter18. 

3.2.2.1.1 Typiske revisorhandlinger 

Strategien for revisionen skal af revisor dokumenteres i revisionsfilen i form af et eller flere 

arbejdspapirer alt efter kundens kompleksitet. Dette er oftest en samling af informationer fra 

forskellige kilder (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 2016). 

3.2.2.2 Kendskab til virksomheden og dens omgivelser 

Revisor skal i forbindelse med planlægningen af revisionen opnå kendskab til virksomheden 

og de omgivelser, den agerer inden for. Dette omfatter branche, regulering samt øvrige eks-

terne forhold. Forståelsen af eksterne faktorer spænder over konkurrenter, særlige kunde- og 

leverandørforhold, m.m.  

Branchen som helhed er også relevant i forhold til tendenser i branchen, der kan have direkte 

påvirkning på selskabet, fx sæsonsalg, ny regulering, efterspørgsel, teknologisk udvikling, 

m.m., der kan have større indflydelse på virksomhedens aktivitet19.  

3.2.2.2.1 Typiske revisorhandlinger 

Kendskabet til virksomheden og dens omgivelser er en mere detaljeret gennemgang end i den 

indledende fase. Informationen hertil kan indhentes gennem eksterne kilder som markedsrap-

porter, nyhedsartikler, m.m. Dette foretages manuelt af revisor. Revisor samler informationen 

for at danne et overordnet risikobillede af kunden (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 2016). 

3.2.2.3 Identifikation af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet 

Processen for identifikation af risici er baseret på forståelsen af virksomhedens omverden, 

ledelse, kontrolmiljø og herunder forretningsgangene forbundet med regnskabsaflæggelses-

processen. Risici identificeret i planlægningsprocessen, der er vurderet væsentlige for regn-

skabsaflæggelsen, skal vurderes både på regnskabsniveau, men også revisionsmålsniveau 

18 ISA 300 
19 ISA 315, afsnit 11 og A25-30 
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på poster i resultatopgørelsen og balancen samt noteoplysningerne til regnskabet20. De iden-

tificerede risici lægger til grund for de efterfølgende planlagte revisionshandlinger. 

3.2.2.3.1 Typiske revisorhandlinger 

Revisor skal i planlægningsprocessen opnå forståelse for kundens interne kontrolmiljø, hvilket 

omfatter en dokumentation af de væsentlige forretningsgange for regnskabsaflæggelsen. 

Dette foretages med forespørgsel til de involverede medarbejdere og andre revisionshandlin-

ger for at sikre, den faktiske forretningsgang følger beskrivelsen (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 

2016). 

3.2.2.4 Planlægning af revisionshandlinger 

Revisor skal planlægge yderligere revisionshandlinger til at afdække de identificerede risici og 

sikre, at der ikke er risiko for væsentlige fejl i regnskabet. Risikomodellen er relevant i forbin-

delse med fastsættelsen af yderligere revisionshandlinger, idet revisor skal overveje den ibo-

ende risiko og kontrolrisikoen for de enkelte elementer i forhold til fastsættelsen af substans-

revisionshandlinger (Revision i praksis, 2015). 

3.2.2.4.1 Typiske revisorhandlinger 

Revisor skal ud fra revisionsplanlægningen fastsætte en passende revisionsstrategi på regn-

skabspostniveau, altså de revisionshandlinger som skal udføres for at afdække de identifice-

rede risici (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 2016). 

3.2.3 Udførsel af revisionen 

3.2.3.1 Revisionsbevis (Revision i praksis, 2015) 

Inspektion af dokumenter m.m. omfatter revisors gennemgang af interne dokumenter såvel 

som eksterne, hvor formatet kan være papir, elektronisk eller andre typer af materiale, som 

kunden fremlægger som dokumentation for en transaktion.  

Inspektion af fysisk tilstedeværelse har samme tilgang som ved inspektion af dokumenter, 

hvor revisor kontrollerer tilstedeværelsen af et givent aktiv. 

Observation er en handling, som er velegnet til dokumentation af processers implementering 

i virksomhedens forretningsgange, hvor revisionssporet kan være svært at dokumentere. 

Handlingen er særdeles god til at dokumentere kontrollers udførsel, ved at observere medar-

bejdernes arbejdsgange og sammenholde dem med kendskabet til selve forretningsgangen. 

Forespørgsel til virksomhedens medarbejder eller eksterne parter med indsigt i finansielle og 

ikke-finansielle forhold er en meget anvendt handling, men styrken af revisionsbevis er lav. 

Eksterne bekræftelser kan af revisor indhentes fra tredjeparter ved udsendelse af en fore-

spørgsel, hvor tredjeparten bekræfter eller afkræfter forespørgslen. 

20 ISA 315, afsnit 25
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Genberegning anvendes til kontrol af, at udregning af bilag, opgørelser m.m. er korrekte, og 

der ikke forekommer manglende intern sammenhæng. 

Genudførsel er når revisor genudfører kundens arbejde, hvilket kunne være i form af opstilling 

af den aldersfordelte debitorliste på baggrund af det underliggende debitorkontokort for at sikre 

korrekt opdeling i listen. 

Analytiske handlinger gør populationer mere overskuelige, og gør det nemmere at identifi-

cere usædvanlige posteringer. Det er endvidere muligt at analysere forskellige datasæt, som 

både er af finansiel og ikke-finansiel karakter. Analyser kan anvendes til henholdsvis risikovur-

deringshandlinger, kontrolrevision og substansrevision, hvor omfanget og kravene til analyser 

stiger, når man anvender dem til revisionshandlinger frem for risikovurdering. 

Skimning er den handling, som afhænger mest af revisors professionelle dømmekraft. Det 

består af, at revisor modtager talgrundlag fra kunden, hvortil der foretages en skimning med 

fokus på fx posteringsstørrelse, tekst, dato samt afvigelser sammenholdt med tendenser i øv-

rige posteringer, mv. 

3.2.3.2 Stikprøver 

Fuldstændig revision af alle transaktioner i en population vil på større populationer ikke være 

økonomisk effektivt set fra revisors perspektiv, idet populationer med flere millioner posteringer 

ikke er muligt at kontrollere inden for rimelig tid. Revisionen af større populationer kan derfor 

foretages ved brug af stikprøver frem for fuldstændig revision, hvor revisor skal fastsætte en 

stikprøvestørrelse, der er tilstrækkelig til at reducere stikprøverisikoen til et acceptabelt ni-

veau21.  

Stikprøveudvælgelse består af tre dele 1) identificering af populationen, 2) fastsættelse af stik-

prøvestørrelsen og 3) udvælgelsesmetoden. 

3.2.3.2.1 Typiske revisorhandlinger 

Revisors gennemgang af stikprøver omfatter brugen af overstående revisionsbevistilgange, 

hvor revisor skal opnå en overbevisning for, at de udvalgte transaktioner er valide på bag-

grund af gennemgang af underliggende dokumentation. Dette gælder tillige, når revisor skal 

teste effektiviteten af kontroller. Arbejdet, revisor udfører, er baseret på en stor del manuelt 

arbejde (Issa, Ting, & Vasarhelyi, 2016). 

3.2.3.3 Revision af regnskabsmæssige skøn 

Revisor skal i forbindelse med planlægningsfasen identificere selskabets regnskabsmæssige 

skøn samt identificere væsentlige risici22. De for regnskabet væsentlige skøn skal revisor opnå 

forståelse for, herunder hvordan den daglige ledelse identificerer regnskabsmæssige skøn og 

21 ISA 530, afsnit 7 
22 ISA 540, afsnit 8 
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den gældende begrebsramme skønnene er underlagt. Dertil skal revisor forstå de anvendte 

forudsætninger, ledelsen anvender i opgørelsen af de regnskabsmæssige skøn23. 

Revisor skal i sit arbejde fastlægge usikkerheden i opgørelsen af det regnskabsmæssige skøn, 

og hvor risikoen vurderes som høj, skal revisor afgøre, om der er tale om en betydelig risiko 

for regnskabet. Fastsættes revisionsrisikoen for regnskabsmæssige skøn som betydelig, skal 

revisor foretage yderligere handlinger rettet mod ledelsens opgørelse og forudsætningerne. 

Revisionen af de regnskabsmæssige skøn skal foretages ved en efterprøvning af opgørelsen 

af de væsentlige regnskabsmæssige skøn ved at sikre, at de er metodisk korrekt opgjort og i 

overensstemmelse med gældende begrebsramme. Dette omfatter en udfordring af ledelsens 

forudsætninger i opgørelsen af de regnskabsmæssige skøn24.

3.3 TRANSFORMATION AF REVISIONSBRANCHEN

I de foregående afsnit er det beskrevet, hvorledes revisionsbranchen har udviklet sig gennem 

tiden med den regulering og revisionsproces, der er gældende i dag. Det er imidlertid et øje-

bliksbillede, da der er bred konsensus blandt eksperter om, at branchen står over for en stor 

transformation. 

Bevæggrundene for transformationen er forskellige, idet nogle mener, at det er eksterne for-

hold, der kommer til at tvinge branchen til at ændre sig, mens andre forudser, at branchen vil 

udnytte eksterne forhold til at udvikle sig til det bedre. 

Et syn på en kommende transformation i branchen er, at verden bevæger sig ind i den fjerde 

industrielle tidsalder, hvor en af de vigtigste drivere heri er automatisering (Bahrin, Othman, 

Azli, & Talib, 2016). Revisionsbranchen går ikke fri af denne udvikling, tværtimod vurderes 

arbejdsopgaverne i denne branche, som de er nu, at være i toppen, når det kommer til fremtidig 

automatisering. Op mod 94 procent af de opgaver bogholdere og revisorer foretager sig i dag, 

vil kunne automatiseres i en nær fremtid (Frey & Osborne, 2013), og 97 procent af job i bran-

chen i Sverige forventes at være væk i 2035 (Digital transformation, 2018, s. 10). 

Et andet syn på nødvendigheden af udvikling i revisionsbranchen er, at branchen befinder sig 

i ’the perfect storm’. Revisors nuværende ydelser opfattes i højere og højere grad som hylde-

varer, således finder kunderne ikke, at ydelsernes værdi lever op til prisen, som derfor presses 

i bund. Revisionsstandardernes krav til kvalitet i revisors arbejde er stigende, hvilket medfører 

mere arbejde. Det store arbejdspres og de mindre attraktive, manuelle arbejdsmetoder får 

færre talenter til at søge job i branchen, og kampen om den begrænsede arbejdskraft medfører 

en blanding af højere lønninger og dermed højere lønomkostninger samt mere arbejde til den 

enkelte. Når alt dette sker på samme tid, giver det ikke mulighed for at løse en ting af gangen, 

men selskaber i branchen er nødsaget til at tænke i løsninger, der imødegår flere udfordringer 

samtidig (Digital transformation, 2018, s. 12-13). 

23 ISA 540, afsnit 8c
24 ISA 540, afsnit 10-15
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Samtidig giver den kommende transformation mulighed for en øget innovation, da der fremad-

rettet åbner sig en ny verden af muligheder for at løse opgaverne anderledes. Revisionsbran-

chen skal udvikle sig grundlæggende med udgangspunkt i nye muligheder, og det vil ikke blot 

være lavpraktiske forhold som et nyt system eller metodik, men på et højere niveau med kul-

turelle og strukturelle ændringer, udvikling i kompetencesammensætningen samt en øget di-

versificering blandt revisorer (Raphael, 2017). 

3.4 REVISIONSSTANDARDERNES UDVIKLING

IAASB har fulgt den teknologiske udvikling i revisionsbranchen for at understøtte revisorer på 

bedste vis i transformationsprocessen og sikre revisioner med høj kvalitet. Tilbage i 2015 ned-

satte IAASB en arbejdsgruppe med det formål at undersøge behovet for, hvornår og hvordan 

IAASB skulle reagere på den teknologiske udvikling og mest effektivt i offentlighedens inte-

resse.  

Arbejdsgruppen konkluderede, at de nuværende standarder ikke forhindrer brugen af data-

analyse og andre værktøjer, men at standarderne er skrevet i en anden teknologisk tidsalder. 

Da standarderne blev skrevet indeholdte de beskrivelser af ’Computer Assisted Audit Tech-

niques’ (CAAT), men disse er siden videreudviklet til dataanalyse. Nødvendigheden af den 

teknologiske udvikling vurderes høj, hvorfor IAASB stiller spørgsmålstegn ved, om de nuvæ-

rende standarder kan understøtte en hurtig digitalisering.  

Indtil der implementeres nye opdaterede revisionsstandarder, anbefales det, at revisor samar-

bejder tæt med de lokale standardsættere, tilsynsmyndigheder og andre interessenter i for-

tolkning af standarderne, og hvordan teknologi kan understøtte en højere revisionskvalitet. 

Endvidere anser IAASB ikke den nuværende revisionsproces ændret med brug af dataana-

lyse, men i stedet at nogle af elementerne i højere grad kan være sammenfaldende (IAASB, 

2017). 

IAASB frigav i slutningen af 2019 en opdateret ISA 315, hvor der er fokus på brugen af auto-

matiseret værktøjer og teknikker gældende for regnskabsperiode med start efter d. 15. decem-

ber 2021. Den opdaterede standard er en reaktion på den teknologiske udvikling særligt med 

revisionsbranchens ønske om brug af teknologier som fx kunstig intelligens, automatiserings-

robotter og droner. ISA 315 indeholder principperne for risikovurderingsprocessen for en revi-

sion, hvortil dokumentationsstandarden ISA 230 fortsat er den samme. Der sondres altså ikke 

mellem manuelle og automatiserede revisionsværktøjer (IAASB, 2020). 

Brugen af værktøjer i revisionsprocessen, hvad enten de er manuelle eller automatiserede, 

stiller krav til dokumentationen. Dokumentationskravene er endvidere påvirket af revisionsvirk-

somhedens godkendelsesproces for nye værktøjer og teknologier, idet dokumentationskra-

vene til centralt godkendte værktøjer er lavere, hvor specialudviklet revisionsværktøjer til den 

enkelte kunde stiller større krav til den enkelte revisors dokumentation. IAASB har én ny stan-

dard i proces ISQM 1 og en opdatering af ISA 220, der begge omfatter ledelsens og revisions-

teamets udvikling og brug af revisionsværktøjer (IAASB, 2020). 



Side 40 af 244

3.5 DIGITALISERING ÅBNER MULIGHEDER

Drivkraften bag den kommende transformation i branchen opfattes altså forskelligt, og det ene 

udelukker ikke det andet. Fælles for dem alle er dog, at det bliver ny teknologi, den fremtidige 

revision drives af. 

Forinden teknologi kan åbne mulighederne for udvikling, er det helt grundlæggende, at digita-

liseringen øges for at åbne op for udnyttelse af IT-systemer og data. Og netop her er der inden 

for den seneste periode sket store forandringer. Det ses eksempelvis i virksomhederne, hvor 

finansafdelingen er blevet fuldt digitaliseret. Bogholderiet har længe været foretaget via ERP-

systemer25, men udviklingen i disse har betydet mere tilgængeligt data via åbne systemer, som 

dataekspert Rune Nielsen forklarer: ”Da jeg startede som revisor, så var det også med C5 og 

de her gamle systemer. Jeg tror stadigvæk registreringerne var der. De systemer var bare ikke 

bygget til at udlevere data på samme måde med samme muligheder, der er nu” (Nielsen R. 

K., 2020, linje 95-98). 

I tillæg hertil opbevares al ekstern dokumentation digitalt. Virksomhedernes egen fakturerings-

proces har længe været foretaget gennem et tilkoblingsmodul i ERP-systemet og er derved 

blevet arkiveret digitalt, men også virksomhedernes leverandørfakturaer modtages, registreres 

og arkiveres digitalt via integrerede fakturaflowsystemer som fx Document Capture (Continia, 

2020). Udover specialtilpassede systemer som SAP, Navision, Axapta m.fl., hvor det er muligt 

at øge digitaliseringen gennem tilkoblinger, opstår der flere og flere regnskabsprogrammer, 

hvor udgangspunktet fra start har været digitaliserede integrationer af alle funktioner i regn-

skabsafdelingen. Det er løsninger som Billy og e-conomic, der begge bryster sig af at være 

digitale, enkle og åbne for integrationer (Billy, 2020) (e-conomic, 2020).  

Således ligger data nemt og tilgængeligt for virksomhederne. De nye regnskabsprogrammer 

har succes, fordi de har indset en vigtig pointe i, at ERP systemerne aldrig bliver en full service 

provider, som de ellers var tiltænkt engang. Således tiltaler disse systemer især nyere virk-

somheder, der kan benytte sigitale løsninger fra start af uden, at det kræver en overgang fra 

et ældre specialtilpasset ERP-system (Nielsen R. K., 2020, linje 100-108). 

Når virksomhederne i langt højere grad end før overgår til digitale løsninger, muliggør det sam-

tidig, at størstedelen af revisors arbejdsgange, systemer og ydelser ligeledes bliver fuldt ud 

digitaliserede. Således øger især store revisionsvirksomheder i Danmark deres egen udvikling 

mod udnyttelse af den digitaliserede virkelighed ved oprettelse af interne innovationshubs 

samt samarbejde med tech-virksomheder og investering i start ups (Digital transformation, 

2018, s. 96). 

3.5.1 Den fremtidige revisionsproces 

Med en digitaliseret revision vil teknologiske løsninger udvikles og implementeres i langt højere 

grad. Det betyder ikke – nødvendigvis – at revisionsprocessen vil forandres, men at udførelsen 

25 ERP-system: Elektronisk ressource planlægningssystem eller bogføringssystem
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gradvist skifter fra at den menneskelige revisor udfører hand-

lingen, til at det i stedet udføres ved teknologi og monitoreres 

af mennesker (Digital transformation, 2018). 

I de tidligere afsnit blev det gjort klart, at mange revisionshand-

linger foretages manuelt af revisor. Skeler man i stedet til, 

hvordan det vil se ud fremadrettet med den digitale transfor-

mation i branchen, viser andre tendenser sig, da teknologien 

vil overtage. 

Det følgende afsnit har til formål at beskrive de muligheder tek-

nologier åbner op for, således at læser får en fornemmelse 

heraf, men listen vil ikke være udtømmende.  

3.5.1.1 Kundeaccept 

Den indledende kundeaccept påbegyndes ved oplysning om 

selskabets CVR nummer. Der er i den forbindelse bygget et 

API, som giver adgang til at indhente alle de tilgængelige in-

formation, der er registeret hos Erhvervsstyrelsen. 

Indhentelse af registreringer foretages af computeren selv ved 

de nødvendige opslag i erhvervsstyrelsens databaser ved 

RPA og finder navnet på de reelle ejere. Eksempelvis kan kon-

cernstruktur hentes fra en fælles database, og ID i henhold til 

hvidvaskloven kan ved upload i en cloudløsning automatisk til-

føjes kundefilen. Når det er gjort kontrolleres oplysningerne 

gennem OCR. 

Det grundlæggende kendskab til virksomheden baseres på 

web scrapping, hvorved en rapport genereres med forslag til 

relevant information om selskab og branche. Samtidig kan en 

stor database med ikke-fortrolige oplysninger i revisionsvirk-

somhederne om sammenlignelige kunder benyttes til at 

benchmarke kunden mod branchen fx via XBRL-formattet 

(Digital transformation, 2018, s. 43). 

Oplysningerne vil bidrage til at lave et overordnet risikobillede 

af kunden og opgaven. For langt de fleste revisionsvirksomhe-

der opbevares og godkendes disse oplysninger i et klientmo-

dul efter faste oplysningsskemaer. Kunstig intelligens kan ved 

at benytte RPA automatisk få overført oplysningerne sammen 

med andet relevant dokumentation. 

Teknologier 

API (application pro-
gramming interface) er 
en softwaregrænse-
flade som er indbygget i 
størstedelen af alle soft-
wareløsninger, der mu-
liggør at to forskellige 
typer af software kan in-
teragere.

(Redhat, 2020) 

RPA (robotic process 

automation) er en tek-
nologi, der via en com-
puter software (hyppigt 
betegnet som en robot) 
kan replikere menne-
skelig ageren. Til for-
skel for fx makroer kan 
RPA ’bevæge sig’ rundt 
på hele brugerfladen. 

(Rozario & Vasarhelyi, 
2018) 

OCR (optical character 

recognition) er en digi-
talisering af data/tekst 
på et billede eller fra en 
PDF-fil. Med OCR kan 
der fx tages et billede af 
en fysisk regning og 
derefter kan tekst og tal 
overføres til et regn-
skabssystem.  

(Billy, 2020) 

Web scraping er i al 

sin enkelthed automa-
tisk dataudtræk fra in-
ternettet foretaget af 
teknologi frem for ma-
nuel kopiering.

(ScrapingHub, 2020) 
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Der er desuden oprettet adgang til selskabets ERP-system 

med API, hvorved data automatisk hentes. Data behandles af 

machine learning, og der kommer en rapport omkring det ind-

ledende risikobillede ud af det. Samtidig udarbejdes automa-

tisk et forslag til honoraret i aftalebrevet ved beregning af de 

krævede timer for revision af et selskab med det identificerede 

risikobillede (Meyer, 2019). 

3.5.1.2 Planlægning 

Herefter kommer revisor til planlægningsfasen. Med adgang til 

ERP-systemet, som blev oprettet i tidligere fase, trækkes en 

systemlog for alle transaktioner. Herfra er det muligt at kort-

lægge virksomhedens forretningsgange for alle eller blot væ-

sentlige transaktionskæder. Dette gøres ved process mining. 

Fordelen for revisor er, at process mining giver et fuldstændigt 

billede af de enkelte forretningsgange og ikke kun den ’hen-

sigtsmæssige’ som kunden typisk præsenterer (Digital 

transformation, 2018, s. 43). 

Samtidig har bearbejdningen af ERP-data ved machine lear-

ning synliggjort hvilke regnskabsposter, der er væsentlige, 

men også hvilke posteringer der forekommer som outliers. Her 

er revisor involveret ved at tage stilling til de parametre, som 

fører til identificeringen af outliers. 

3.5.1.3 Udførelse 

I planlægningsfasen blev det identificeret, hvilke kontroller der 

var relevante til at imødegå risici for væsentlige fejl. Overvåg-

ningen af disse kontroller foretages ved brug af kunstig intelli-

gens af Continuous Control Monotoring. Ved at bruge denne 

teknologi kan revisor løbende undersøge, hvorvidt en kontrol 

er effektiv samt opdage, om der er anormale forhold i funktio-

naliteten, som kunne skyldes omgåelse af den interne kontrol 

(Digital transformation, 2018, s. 43). 

Disse anomalier behandles efter forskellige metoder af-

hængigt af antallet og arten af anomalien. 

Substanshandlingerne kan i høj grad påvirkes af teknologi. 

Med en tilgang baseret på kunstig intelligens er det nu muligt 

at overskue og behandle store datamængder på en helt ny 

måde. Det er ligeledes muligt at indsamle data i realtid. Revi-

Teknologier 

Machine Learning an-
vendes til forståelse af 
data og identifikation af 
mønstre gennem en 
blanding af statistik og 
algoritmer. Modellerne 
kan anvendes til at ud-
færdige analyser for at 
forstå mønstrene og 
lave forudsigelser på 
baggrund heraf. 

(Dickey, Blanke, & 
Seaton, 2019) 

Proces Mining er en 
teknologi der baseret 
på logs fra systemer 
kan udarbejde proces-
beskrivelser.

(Celonis, 2020)

Continuous Control 
Monotoring benyttes til 

en automatiseret og 
kontinuerlig overvåg-
ning af kontrollers effek-
tivitet. 

(Vohradsky, 2015)
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sor vil nu i stedet for stikprøver kunne teste 100 procent af populationer ved hjælp af teknologi 

og søge efter outliers, og det kan gøres hurtigt. Test vil kunne foretages løbende over året, så 

den tid det tager at identificere og behandle outliers foretages mere effektivt fordelt over året.  

Der kan bygges et yderligere lag på ved at kategorisere outliers i risikofaktorer på baggrund af 

revisors forudsætninger (Digital transformation, 2018, s. 43). 

Dataanalyse i forbindelse med pattern recognition vil supplere og måske endda helt kunne 

erstatte det indledende arbejde, revisor laver ved substanstest. Revisor skal herefter være 

reviewende i forhold de identificerede outliers. 

Andre handlinger som indhentelse af eksterne bekræftelser, vil kunne erstattes af RPA løsnin-

ger. Eksterne bekræftelser hentes automatisk ved API integration til fx fragtfirmaer, mens det 

også er muligt at indhente banktransaktioner, hvorfor afstemning af bank samt match af ind- 

og udbetalinger kan ske automatisk. Et af de seneste eksempler herpå er EU-direktivet PSD2, 

hvor bankernes transaktionsinformationer bliver tilgængelige for bankkunder og tredjeparter 

godkendt af bankbrugere (Bjerge, 2019). 

Da den tidsmæssige placering af revisionen kan rykkes fra et tidspunkt efter balancedagen til 

løbende gennem perioden, vil evalueringsfasen gå i et med udførelsesfasen (Issa, Ting, & 

Vasarhelyi, 2016) 

3.6 HVORNÅR SKER DET? 

Teknologierne præsenteret i den ovenstående proces er langt i deres særskilte udvikling og 

implementering, og de benyttes hver især i høj grad i sammenlignelige brancher fx advokat-

branchen og banksektoren (Digital transformation, 2018, s. 26). 

Hvor der fra start er fordele i brugen af hver enkelt teknologi, er det i endnu højere grad med 

et mål om at opnå kunstig intelligens. Kunstig intelligens er et niveau af computerprogramme-

ring, hvor man opnår et niveau af intelligens svarende til den menneskelige. Det baseres på 

deep learning og neural networks og muliggør ikke blot brugen af ny teknologi, men forbinder 

teknologierne, finder selv ud af hvilken teknologi, der skal aktiveres og hvorledes, samt lærer 

sig selv på samme vis, som mennesker tilegner sig ny viden herunder ser gennem computer 

vision, læser/skriver gennem natural language processing/natural language generation og 

snakker/hører gennem audio processing (Chartered Professional Accountants of Canada, 

2019).  

Trods litteraturen på området beretter om muligheder og fordele ved implementeringen, er det 

dog ikke sådan, at kunstig intelligens er ved at gøre sit store indtog i revisionsbranchen. Det 

er nærmere små implementeringer og inkrementale forandringer, der opleves, og teknologi-

erne er sjældent forbundet, men udviklet til at afhjælpe revisor i særskilte arbejdsgange (Digital 

transformation, 2018, s. 16). 
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Adaptionshastigheden kan tilskrives, at branchen befinder sig i den første implementerings-

fase af teknologier, der skal automatisere revisionsprocessen. Her bringes RPA i spil til at 

optimere de generiske og mindst komplekse opgaver samt forsøg på automatisere hele pro-

cesser. Her er branchen nået relativt langt i udviklingen og er gået ind i implementeringsfasen.  

Næste bølge vil tilnærme sig kunstig intelligens, hvor teknologierne vil nærme sig den menne-

skelige hjernes funktioner gennem kognitiv automatisering. Her vil teknologien ikke i samme 

grad være afhængig af monitorering af mennesker, men i stedet selv være i stand til at udføre 

handlinger den vel at mærke er trænet til. Det er især machine learning og predictive analytics, 

der har betydning her (Digital transformation, 2018, s. 36-39). Her har de største revisionsvirk-

somheder investeret i en længere årrække for at udvikle fremtidens revision (Chartered 

Professional Accountants of Canada, 2019). 

Hvor de store revisionsvirksomheder ofte har den økonomiske styrke til at investere i udviklin-

gen, kan beslutningsprocessen med mange partnere resultere i en langsom proces. Mindre 

revisionsvirksomheder kan hurtigere træffe beslutninger om en ny retning. Et eksempel på 

implementering af kunstig intelligens i revisionen er den mindre revisionsvirksomhed Garbel-

man Winslow CPAs fra Maryland (USA). Her har man indgået et samarbejde med tech-firmaet 

Mindbridge, der er specialiseret i kunstig intelligens. Mere specifikt bidrager kunstig intelligens 

til revisionen ved at indeksere transaktioner i forskellige risikoklasser ved brug af machine 

learning. På baggrund af dette, kan revisoren herefter fokusere på transaktioner med højere 

risiko end den hidtidige tilgang med tilfældig udvælgelse (Meyer, 2019). 

Den sidste fase af automatiseringen med et perspektiv på 5-7 år er som nævnt, hvor teknologi 

opnår et niveau af menneskelig intelligens ved at udnytte deep learning teknologi. Herved 

overgår teknologiens læringsproces fra superviseret læring til ikke-superviseret læring, hvor 

teknologien lærer og udvikler sig selv. Herved bliver teknologi i langt højere grad en assistent 

for mennesket end et hjælpeværktøj som i dag. Det er på dette niveau ikke junior, men i stedet 

en robot, som leverer arbejdet til senior i revisionsvirksomhederne (Digital transformation, 

2018, s. 41-43). 

I lys af ovenstående er det interessant, hvorfor revisionsbranchen ikke bevæger sig hurtigere 

hen imod automatiseringens fordele. Det er ikke sådan, at revisorer som privatpersoner er 

imod teknologiske udviklinger, det er nærmest det modsatte tilfælde med den lave gennem-

snitsalder i branchen. I professionelt regi er billedet dog anderledes, hvor branchen ikke ud-

vikler sig med samme hastighed som andre brancher, trods incitamenterne er til stede (Digital 

transformation, 2018, s. 21).



Analyse 
4.1 Indledende kendskab og relevans for branchen 

4.2 Fordele ifølge revisor 

4.3 Implementering af teknologi 

4.4 Udfordringer ifølge revisor 

Afsnittets indhold 

Afhandlingens analyseafsnit er udarbejdet på baggrund interviews med statsautoriserede 

revisorer samt en spørgeskemaundersøgelse. I analysen belyses revisors holdning til kun-

stig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Indledningsvis undersøges det over-

ordnede kendskab samt vurderingen af relevans, hvorefter fordelene og implementeringen 

belyses. Afslutningsvis undersøges de udfordringer revisorerne påpeger i forbindelse med 

fremtidig implementering.  

Det er disse udfordringer, der danner grundlag for afhandlingens diskussionsafsnit. 
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4 ANALYSE 

nalysen er struktureret efter de udførte undersøgelser, der består af kvalitative interviews 

med seks statsautoriserede revisorer fra store og mellemstore revisionsvirksomheder. 

Resultaterne af de kvalitative interviews danner grundlag for den kvantitative undersøgelse i 

form af et spørgeskema med hensigt om at kunne vurdere generaliserbarheden af resultaterne 

fra de kvalitative interviews. Afsnittet er opdelt i fire dele, der er baseret på områderne der vil 

afsøges: 

 Kendskabet til kunstig intelligens og nye teknologier 

 Fordele ved brugen heraf 

 Nuværende brug af teknologi 

 Udfordringer ved brugen heraf 

Opbygningen af analysen udspringer af overstående fire elementer og er opbygget ved en 

analyse af de kvalitative besvarelser, der efterfølgende er sammenholdt med de kvantitative 

data fra spørgeskemaundersøgelsen. Der udarbejdes en delkonklusion for hvert af de enkelte 

delelementer, som fører videre til afhandlingens diskussion.  

Undervejs henvises der til de kvalitative interviews med linjenumre. De transskriberede inter-

views forefindes i bilag 10.5 til 10.10. 

4.1 INDLEDENDE KENDSKAB OG RELEVANS FOR BRANCHEN

Begreber som kunstig intelligens, machine learning og andre termer, der beskriver nye tekno-

logiske tendenser, påvirker bredt fremtidsudsigterne for revisionsbranchen og hvilke fordele 

samt konsekvenser, det vil have for den nuværende revisors arbejde. Det sidste aspekt er 

særligt relevant, idet der i revisionsprocessen i dag fortsat forekommer en del standardiserede 

arbejdsopgaver, selvom der i revisionsvirksomhederne er stort fokus på at automatisere data-

strømme og processer, jf. teoriafsnit 3.2 og 3.5. Dette afsnit vil indeholde en analyse af de 

seks interviewede revisorers forståelse af kunstig intelligens og underliggende teknologier.  

Revisionsbranchen har de seneste år haft fokus på brugen af dataanalyse for at effektivisere 

revisionerne, men også som følge af at datatilgængeligheden hos kunderne bliver bedre og 

mere struktureret. Digitalisering, herunder en mere effektiv brug af data, er derfor blevet en 

variabel i levering af ydelser til kunderne i et markedet med høj konkurrence, jf. teoriafsnit 3.3.  

Kompleksiteten af kunstig intelligens og dets bestanddele i form af underliggende teknologier 

har gjort kunstig intelligens eller andre udtryk for samme til et smart ord at bruge i forskellige 

sammenhænge, men denne undersøgelse tager udgangspunkt i revisorernes kendskab hertil 

for at kunne vurdere deres overvejelser for relevansen af denne type teknologier. Indlednings-

vist er alle interviews struktureret således, at respondenter skal beskrive kunstig intelligens og 

de underliggende teknologier heri, for at undersøge deres forståelsesniveau, heraf om der er 

A
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en fælles forståelse på tværs af de interviewede revisorer, eller om der er særskilt forståelse 

(se interviewguide i bilagsafsnit 10.1).  

Forståelsen af konceptet kunstig intelligens er for respondenterne svært at beskrive og deres 

kendskab til dette område er begrænset, hvilket Annika forklarer ved: ”Det har jeg ikke så 

meget kendskab til. Jeg har kendskab til de programmer og ressourcer, vi bruger i forhold til 

selve revisionen, men ikke til det underliggende eller baggrunden” (Annika, 2019, linje 33-34). 

Ane og Christian understøtter denne holdning i og med, at de ikke er vurderer deres viden på 

området højt (Aasand, 2019, linje 34-37), (Nielsen, C. B., 2019, linje 39-43). 

Endvidere forklarer respondenterne deres forståelse af konceptet ved brug af eksempler på, 

hvad kunstig intelligens skal kunne afhjælpe eller forbedre i revisionsprocessen i fremtiden. 

Typisk vil et tegn på manglende forståelse for et område medføre, at man eksemplificerer sin 

forståelse i stedet for at beskrive en konkret definition. Derfor er der overensstemmelse mellem 

deres forklaring af konceptet og deres efter egne ord manglende kendskab. 

Kunstig intelligens er endnu ikke en udviklet teknologi, men en idé om at automatisere mere 

komplekse processer, hvor fokus hidtil har været på de meget simple og standardiserede pro-

cesser, hvor der ikke er behov for supervision. Idet kompleksiteten af en arbejdsproces stiger, 

vil kravet til beslutningsfærdighederne også øges, som beskrevet i teoriafsnit 3.5.1. Henset til 

eksisterende teknologier benyttet i den nuværende revisionsproces er karakteriseret som ikke 

komplekse, kan det være svært for respondenterne at forholde sig til fremtidige teknologier, 

der nærmer sig et niveau af kunstig intelligens. 

Jens vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke forekommer kunstigt intelligente løsninger, 

men nærmere at der i dag kan analyseres på data med de tilgængelige værktøjer (Serup, 

2019, linje 46-49). Da man som revisorer kun udsættes for dataanalyse, hvorfor responden-

terne anvender dette som referenceramme. Dette kommer til udtryk i nogle af de øvrige inter-

views, fx idet Ane udtaler: ”... kunstig intelligens det er, at man lærer et system og gøre noget, 

og kunne se nogle indre sammenhænge på transaktionerne, hvor som vi ellers skulle sidde i 

et eller andet format i blinde og teste på substans. Det er det at kunne behandle store data-

mængder og få noget relevant viden ud af det.” (Aasand, 2019, linje 34-37).  

Ane eksemplificerer, hvad denne teknologi har af muligheder ved at beskrive, hvordan reviso-

rer kan blive supporteret af dette til bedre at forstå populationer, hvor datamængde ikke er en 

begrænsning, som det kan være for den menneskelige revisor. Hun ser kunstig intelligens som 

Det er det at kunne behandle store datamængder og få noget relevant 
viden ud af det. 

- Ane Aasand, statsautoriseret revisor 
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et supporterende værktøj til revision, men vurderer ikke at dette vil kunne erstatte dele af den 

nuværende revisors arbejdsopgaver.  

Christian underbygger Ane i form af brugen af denne type teknologi: ”… når jeg tænker på 

kunstig intelligens så er det nok mest af alt systemer eller hjælpeværktøjer. Altså noget af det 

der kan supportere én i det arbejde man går og laver” (Nielsen C. B., 2019, linje 39-41). Po-

tentialet af kunstig intelligens anser Christian tillige som supporterende værktøj, men ikke in-

telligente teknologier. Beskrivelsen af dette som systemer og værktøjer taler for den nuvæ-

rende udvikling af robotløsninger, der kan foretage de helt standardiserede opgaver fra revisor.  

Denne holdning er Annika delvist enig i, da hun mener, at branchen skal bruge systemerne til 

en bedre databehandling og risikovurdering for at undgå mange stikprøver: ”Hvis jeg skulle 

beskrive det så er det en metode til at effektivisere sit arbejde herunder og vaske noget data 

til at få en mere målrettet revision, hvis vi snakker ind i revision. Det er det jeg forstår ved det 

i forhold til hvad vi skal bruge det til i vores branche. At få vasket nogle data og få målrettet 

vores revision i stedet for stikprøver” (Annika, 2019, linje 46-49). 

Elementet med at minimere andelen af substansrevision i form af stikprøver er Ane og Annika 

begge inde på. Ane fremhæver ovenfor, at systemerne skal teste interne sammenhænge i 

bogføringen, og herved hjælpe revisor med at kunne identificere afvigelser og med den indsigt 

gøre arbejdet mere risikorettet. Den generelle forklaring til kunstig intelligens og underliggende 

teknologier vurderes at dække værktøjer eller programmer, der kan assistere revisor, uden 

dog at overtage dele af revisionsopgaverne, hvor standardiseringsgraden er høj. En anden 

grund til denne holdning er, at revisionsbranchen grundet dens kultur er langsomme i at adap-

tere ny teknologi, hvilket underbygges af Hans, der beskriver at revisionsbranchen er startet 

meget forsigtigt på denne computerdrevne optimering af revisors forretningsgangene og pro-

cesser (Tauby, 2019, linje 20-22). Respondenterne skelner i deres besvarelser ikke mellem 

dataanalyse, robotteknologi og kunstig intelligens, der nærmere er en computerprocessor, 

som kan assimilere menneskets evne til at forstå struktureret og ustruktureret data og ud fra 

dette kan foretage beslutninger mv. på baggrund af den underliggende algoritme, som beskre-

vet i teoriafsnit 3.6.  

Selvom sondringen mellem dataanalyse og kunstig intelligens er uklar, er der ingen tvivl blandt 

respondenterne om, at potentialet og relevansen for kunstig intelligens og denne type teknologi 

er stort og vil have væsentlig indflydelse på revisors måde at arbejde på i fremtiden. Jens ser 

et stort potentiale i denne type teknologier, idet revision i bund og grund er at efterprøve nogle 

objektive kriterier, hvor teknologien vil minimere risikoen for menneskelige fejl og dermed øge 

Det gælder bare om at finde den rigtige teknologi og bruge den rigtigt. 

- Christian Buchwald Nielsen, statsautoriseret revisor 
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kvaliteten af revisionsarbejdet (Serup, 2019, linje 54-60). Ane er tillige enig i at potentialet for 

fremtiden er meget større (Aasand, 2019, linje 35-41).  

Respondenterne vurderer relevansen for denne form for teknologi høj – specielt i relation til 

den udviklingen revisionsbranchen har gennemgået de seneste år, hvor der har været fokus 

på anvendelsen af dataanalyse og databehandlingsværktøjer, samt at denne udvikling vil fort-

sætte: ”Det tror jeg helt sikkert de vil. Og jeg tror at den udvikling, vi har set, den vil fortsætte, 

så vi kan lave ting langt hurtigere i dag, end vi kunne for et par år siden. Og det vil helt sikkert 

fortsætte. Det gælder bare om at finde den rigtige teknologi og bruge den rigtigt” (Nielsen C. 

B., 2019, linje 170-172). 

Respondenternes holdning til fordele, nuværende brug og udfordringer gennemgås i de efter-

følgende afsnit. I understående afsnit vil de kvantitative besvarelser blive sammenholdt med 

svarene fra denne sektion. Det er udledt, at det generelle kendskab hos respondenterne til 

kunstig intelligens og underliggende teknologier er begrænset, men at de anser høj relevans 

for fremtiden.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen er spørgsmål 1 og 2 relateret til nedenfor beskrevne analy-

seafsnit.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen: spørgsmål 1 er opdelt i to spørgsmål, der er relateret til 

kendskabet og relevansen af kunstig intelligens: 

 ”Jeg vurderer, at mit kendskab til kunstig intelligens og ny teknologi er…”, og

 ”Jeg vurderer, at behovet for kunstig intelligens og ny teknologi er revisionsprocessen 

er…”. 

Respondenterne har haft mulighed for at vurdere dette gradvist ved svarmulighederne meget 

lavt, lavt, middel, højt og meget højt. Der henvises til hhv. Figur 9 og Figur 10 i understående 

afsnit for en præsentation af resultaterne.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen: spørgsmål 2 rettet mod den information, respondenterne 

modtager om kunstig intelligens og herunder hvilken kilde: ”I hvor høj grad hører du om kunstig 

intelligens og nye teknologier gennem understående kilder?”. Svarmulighederne omfatter in-

ternt på arbejdspladsen, eksterne kilder (FSR, mv), egen informationssøgning, uddannelse og 

andre kilder. Svarfordelingen fremgår af Figur 10. 

Indledningsvis er det generelle kendskabsniveau til kunstig intelligens hos revisorerne under-

søgt. Den kvantitative undersøgelse viste at kun 30 procent af respondenterne vurderer, at de 

har et kendskab til kunstig intelligens, der ligger over middel, jf. Figur 9. 
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Figur 9 - Kendskab til kunstig intelligens og underliggende teknologier

Denne erkendelse mødes ligeledes hos de interviewede revisorer, hvor ingen vurderer, at de 

har et stort kendskab til kunstig intelligens og de underliggende teknologier. Eksempelvis be-

skriver Ane og Annika deres kendskab som begrænset. 

Kendskabet består altså mest af alt i, at revisor i højere grad benytter programmer og systemer 

til at udføre handlinger. Jens Serup anfægter hvorvidt disse programmer reelt set er kunstig 

intelligens eller blot manuelle processer af dataanalyse i ovenstående afsnit. Dette til trods for 

at det faktisk er hele 82 procent, som vurderer at relevansen herfor i revisionsprocessen enten 

er høj eller meget høj, jf. Figur 10. 

Figur 10 - Relevans for revisionsprocessen 

Almindeligvis ser man, at kendskabet og vurderingen af relevansen følges ad, da fordelene 

ved et forhold typisk indses ved øget kendskab, samt at man udbygger sit kendskab til noget 

man finder relevant. Her tyder det dog på, at sammenhængen mellem revisors aktuelle viden 

på området og revisors forventning til relevansen fremadrettet ikke afhænger af deres forstå-

else. Med det menes, at besvarelserne klart indikerer, at revisor ser området som meget rele-

vant for revisionsprocessen, om end kendskabet er mere moderat. Dette er samtidig et udtryk 

for, at forventningerne til effekten af kunstig intelligens i revisionsprocessen er meget høje 

uagtet reel viden herom. En forklaring på denne sammenhæng kan være, at det som nævnt 

Meget lavt
5%

Lavt
12%

Middel
53%

Højt
24%

Meget højt
6%

Kendskab til kunstig intelligens og underliggende teknologier

Meget lavt
0%

Lavt
1%

Middel
17%

Højt
40%

Meget højt
42%

Relevans for revisionsprocessen



Side 51 af 244

tidligere er blevet smart, at snakke om kunstig intelligens i mange sammenhænge uden nød-

vendigvis at blive konkret.  

Hvis man sammenholder respondenternes svar vedrørende kendskab med deres vurdering af 

relevans, fremgår det også tydeligt, at jo større kendskab revisor har til kunstig intelligens, 

desto mere relevant finder revisor dette i revisionsprocessen. Figur 11 viser således, at selvom 

alle kendskabsniveauer i overvejende grad vurderer relevansen høj eller meget høj, stiger vur-

deringen af relevans med øget kendskabsniveau. For revisorer med meget lavt kendskabsni-

veau finder kun hver anden relevansen af kunstig intelligens enten høj eller meget høj, mens 

samtlige revisorer med meget højt kendskabsniveau, scorer relevansen høj eller meget høj. 

Det fremgår derfor tydeligt, at selvom kunstig intelligens relevans for revisionsprocessen sco-

rer højt generelt, har det stor betydning at øge kendskabet. 

Figur 11 - Fordeling af relevans på kendskabsniveau. Søjlerne viser revisorernes besvarelse af relevansen alt 

efter deres kendskab. 

Et afgørende aspekt i at udbrede kendskabet er mængden af information samt informations-

kilder. Adspurgt om den løbende information svarer Annika således: ”Det er meget forskelligt. 

Der er selvfølgelig mange dage, hvor vi ikke arbejder meget med det, andet end de program-

mer der benyttes, og så er det kun det jeg der hører om det. Og så er der andre dage, hvor 

FSR kommer med nogle nyhedsbreve, eller hvad de nu kommer med, så der hører jeg mere. 

Så det er meget forskelligt, og lige nu er det min opfattelse, at det ikke er noget, jeg hører om 

hver dag” (Annika, 2019, linje 52-56). Jens stemmer delvist i ved at beskrive mængden såle-

des: ”Jeg synes jo grundlæggende ikke, at vi er der i branchen, hvor vi for alvor snakker om at 

få kunstig intelligens ind i vores forretningsmodel. Jeg tror det fordi, at det er vanskeligt, og vi 

ikke har kompetencerne lige nu til at få sat strøm til nogle af de her ting. Der er helt klart nogle 

ildsjæle, som gerne vil denne her retning. Jeg tror det et spørgsmål om, at få vendt supertan-

keren og få noget opbakning til, at det er den vej, vi skal gå” (Serup, 2019, linje 84-90). 
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Disse betragtninger ser ud til at repræsentere den gennemsnitlige revisor. Adspurgt om hvilken 

grad af information om kunstig intelligens, der modtages fra forskellige kilder, herunder ar-

bejdspladsen, eksterne kilder, egen informationssøgning, uddannelse og andre kilder, viser 

besvarelserne, at der er en overvægt af mindre og mellem grad af information fra de forskellige 

kilder, jf. Figur 12. Det er kun internt på arbejdspladserne, at revisor vurderer en højere grad 

af information om kunstig intelligens komme fra.  

Figur 12 - "I hvor høj grad hører du om kunstig intelligens og nye teknologier gennem følgende kilder?"

Det fremgår af besvarelserne, at informationskilderne og egen undersøgelse heraf er forbe-

holdt en mindre eller middel grad, hvilket indikerer en sammenhæng mellem informationskil-

derne og det generelle kendskab.  

4.1.1 Delkonklusion 

Undersøgelsen af revisorernes generelle kendskab til kunstig intelligens og underliggende tek-

nologier, samt vurdering af relevans for den fremtidige revisionsbranche, har vist en tendens 

til, at revisors kendskab er begrænset. På trods af denne ikke høje indsigt vurderes relevansen 

høj for fremtiden. Svaret i denne forskel skal findes i den udviklingen branchen har undergået 

de seneste år med dataanalyse og andre effektiviseringsværktøjer, hvor revisorerne ser dette 

som en nødvendighed for at transformere branchen og kunne levere en nutidig løsning til kun-

derne.  

De fordele, som revisor ser, er gennemgået i næste afsnit af analyse, hvorfor dette element er 

udeholdt af vurderingen af revisors vurdering af relevansen.  
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4.2 FORDELE IFØLGE REVISOR

Det er nu afdækket, at revisor i høj grad finder kunstig intelligens og underliggende teknologier 

relevante. I det kommende søges årsagerne bag denne vurdering gennem en analyse af revi-

sors syn på fordelene ved implementering af kunstig intelligens og underliggende teknologier. 

Blandt de adspurgte revisorer blev især fire fordele fremhævet: kvalitet, effektivitet, rentabilitet 

og relevans. 

Flere respondenter ser mere end én fordel ved brug af kunstig intelligens og ny teknologi i 

revisionsprocessen. Ane beskriver bl.a., hvordan det både øger effektivitet, men også kvalitet: 

”klart en reduktion af antallet af timer på de områder, hvor vi tidligere har testet rigtig mange 

bilag, som vi ikke behøver i samme omfang længere. Så det er både kvaliteten, fordi vi får et 

bedre oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra og foretage vores vurdering på baggrund 

af, men det er også lige så meget, hvad det er for nogle bilag, vi tester, så vi tester dem smar-

tere i stedet for som før, hvor vi tester i blinde, hvor det er, at vi helt tilfældigt udvælger nogle 

stikprøver” (Aasand, 2019, linje 55-60). 

Dette støtter Annika op om: ”det er helt klart at det sikrer, at vi har den rigtige kvalitet, men det 

sikrer også at vi hele tiden har de mest effektive processer i vores revision og de mest støt-

tende værktøjer i vores hverdag” (Annika, 2019, linje 78-80).  

De to revisorer ser altså, at ny teknologi på samme tid vil øge kvalitet og effektivitet. Det er en 

smule paradoksalt at have forventning om at netop disse faktorer skal komme i spil samtidigt, 

når man ellers ofte ser dem som tilnærmelsesvise modsætninger. Hvis tingene skal ske hurti-

gere eller med færre ressourcer, er den afledte effekt sjældent en decideret højere kvalitet.  

Jens forklarer, hvorfor det netop er kvalitet og effektivitet, der er i fokus hos mange revisorer: 

”Hvis man skal tage det helt oppe i det overordnede billede, så har vi jo en branche, som er 

presset af stigende kvalitetskrav. Der er ingen tolerance i forhold til, at revisor ikke laver et 

tilstrækkelig robust arbejde. Man skal kunne stole på de oplysninger, som vi afgiver erklærin-

ger på. Så stigende kvalitetskrav […] og så er vi også i en tid, hvor mange ydelser er under et 

prispres. […] vi har to modstridende faktorer, vi har stigende kvalitet og faldende priser. Så 

det, jeg udleder af det, det er, kan du sige, branchens svar på, hvordan vi fortsat kan være 

Det er mit indtryk, at vi starter nedefra og siger, hvad har vi af proces-
ser som kan automatiseres. Hvor har man nogle ting, som i bund og 
grund ikke kræver menneskelige øjne, men hvor vi ved, at program-
mere ny teknologi vil kunne spare enormt meget tid. Og har om ikke 

andet en endnu højere kvalitet, end det vi laver i dag. 

- Jens Serup, statsautoriseret revisor 
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konkurrencedygtige og i bund og grund levere nogle konkurrencedygtige priser, men uden at 

gå på kompromis med kvaliteten.” (Serup, 2019, linje 114-127). 

Samme forhold ser Hans gøre sig gældende: ”der er ingen tvivl om, at revisionshonorarerne 

er under pres. Det tror jeg alle kan være enige om. Og der er heller ingen tvivl om, at i hvert 

fald her i huset, der stiger kravene til dokumentation. Så en måde ligesom at imødegå de to 

ting på, så de ikke ligefrem kolliderer, er jo selvfølgelig at drive en mere effektivt revisionspro-

ces. Og det gør man jo helt klart ved at bruge disse værktøjer” (Tauby, 2019, linje 134-138). 

Der tales her ind i to ellers modstridende faktorer, hvilket branchen forventer kunne løse med 

ny teknologi. Samtidig beskriver Jens og Hans, at branchen er præget af faldende priser, og 

ved at højne effektiviteten vil en forbedret rentabilitet være mulig, når der ikke er udsigt til 

højere honorarer. Det er samme situation, som blev præsenteret i teoriafsnit 3.1.1. 

Rentabiliteten har dog en ekstra præmis end den forøgede effektivitet ved brug af færdigud-

viklet teknologi, og det er prisen på at få udviklet teknologien. Dette bemærker Annika: ”Vi skal 

også lige have fundet ud af, at sådan en bliver rigtig dyr garanteret og skal holde i mange år. 

Hvornår bliver det en break even for dem? Der tror jeg, at vi kommer til at se en forventning 

om, at de skal holde i rigtig mange år. Og lige nu går udviklingen rigtig stærkt, så spørgsmålet 

er lige nu, hvor attraktivt er det reelt set? […] hvis vi hele tiden står og kigger ind i noget billigere 

og bedre, så ser jeg ikke, at det er muligt at have en robot, der måske koster sådan fx ti milli-

oner eller et eller andet, fordi der er rigtig mange traineelønninger. Så kan det godt være, at 

robotten kan arbejde i døgndrift, men vi skal stadig putte noget ind i den der robot, vi er stadig 

nogle mennesker, der skal putte noget hen til den eller ind i den eller manuelt styre den” 

(Annika, 2019, linje 186-201).  

Det er altså fortsat en ukendt faktor, hvad det kan koste at udvikle teknologien, hvor det fortsat 

er rentabelt. Det kræver i hvert fald et kapitalberedskab, der kan håndtere, at investeringen 

ikke giver afkast straks. Derfor anses rentabilitet både som en potentiel fordel, men ligeledes 

en potentiel udfordring der gennemgås i analyseafsnit 4.4.1.3.  

Som uddybning til den forbedrede kvalitet ved brug af teknologi er det især pointen omkring 

kontinuerligheden i teknologi, der går igen blandt revisorer. Mere præcis er det, at opgaverne 

udføres identisk hver gang ved teknologisk udførelse modsat menneskelig udførelse, som kan 

variere nærmest fra gang til gang.  

Hele den interageren mellem mennesker og forståelsen af hinanden, 
og hvor man er henne. Det er jo helt væk, når en robot gør alting ens 

hver gang. 

- Hans Tauby, statsautoriseret revisor 
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Hans forklarer det ved: ”Mit review er jo hverken mere detaljeret eller mindre detaljeret på 

nuværende tidspunkt, om det er en junior eller en robot, der har lavet det som udgangspunkt. 

Jeg vil da håbe, at jeg på sigt bliver mere roligt ved, det er en robot, fordi alt andet lige bør 

risikoen for fejl være mindre. Og så er der også bare det element, der hedder, arbejder du 

sammen med kollegaer, du kender super super godt, så kender du deres kvalitet, og du ved 

også, at hvis de er i tvivl om noget, så vil de formentlig komme og sige det til dig. Hvorimod er 

det nogle du aldrig har arbejdet sammen med før, så kender du ikke deres kvaliteter, og du 

ved i øvrigt ikke, om de ville sige hvis de var i tvivl. […] Hele den interageren mellem menne-

sker og forståelsen af hinanden, og hvor man er henne. Det er jo helt væk, når en robot gør 

alting ens hver gang” (Tauby, 2019, linje 288-297).  

Adspurgt om holdningen til, at standardiserede handlinger udføres af teknologi eller menne-

sker svarer Jens: ”der er selvfølgelig mange nuancer, men i bund og grund vil jeg være mere 

tryg i udgangspunktet ved at det er teknologi, fordi teknologi i højere grad vil være eller i lavere 

grad vil være påvirket af den her menneskelige risiko for fejl. Teknologi på den korte bane vil 

som formodentligt i hvert fald i høj grad tolke objektivt. Og teknologi vil være programmeret og 

kvalitetstestet i et omfang, som jeg tror er på et højere niveau end en relativt uerfaren medar-

bejder, der tror jeg at sandsynligheden for få fejl er større. Simpelthen fordi de mangler erfa-

ring, simpelthen fordi i en presset hverdag så tænker en menneskelig hjerne anderledes og 

reagerer, og er måske en mindre detaljefokuseret, end hvis der er overskud” (Serup, 2019, 

linje 246-253). 

Foruden de mere interne fordele ved højere effektivitet, rentabilitet og kvalitet, ser mange re-

visorer ligeledes mulighed for at øge deres relevans hos kunderne gennem øget brug af tek-

nologi. Det er bl.a. det forhold, at regnskaber består af forældet data, og en revisors præsen-

tation af dette er ikke ligeså værdiskabende som dybere indsigt i branchespecifikke forhold, 

som Mette nævner: ”kunderne fokuserer også mindre og mindre på regnskaberne, de er jo 

nogle gange op til et halvt år gamle, når vi laver dem. Det er kunden sådan set ligeglad med, 

de vil have noget sparring her og nu og noget branchespecifik indsigt, hvor man kan rådgive 

dem indenfor deres branche og sige ’vi synes sådan og sådan her’” (Johansen M. E., 2019, 

linje 313-317). 

Også Hans kan se muligheden for at bringe mere til bordet, end det revisionen hidtil har bragt, 

som nu består meget i at kontrollere finansmateriale: ”Det gør os mere relevante over for kun-

derne i øvrigt. Jeg tror ikke, der er ret mange kunder, der ser værdi i, at vi er ude og ser, de 

Jeg tror vi kommer til at kunne give ledelsen nogle helt andre oplyste 
grundlag at træffe deres beslutning på baggrund af. 

- Ane Aasand, statsautoriseret revisor 



Side 56 af 244

har lavet bankafstemninger, eller at deres debitorliste stemmer til finans. Det tror jeg ærligt talt, 

de fleste ved, at den gør” (Tauby, 2019, linje 244-247). 

Ane fortsætter og beskriver ligeledes en stigende relevans for revisor: ”Jeg tror, vi kommer til 

at kunne give ledelsen nogle helt andre oplyste grundlag at træffe deres beslutninger på bag-

grund af” (Aasand, 2019, linje 197-198), altså kan teknologi ikke blot øge konkurrencefordelen 

internt i revisionsvirksomhederne, men også bruges som en ekstern konkurrencefordele ved 

bedre indsigt til virksomhedens ledelse.  

Dette tilslutter Jens sig: ”Der er en strategisk plan i at tage afsæt i det, som er vores kompe-

tencer i forhold til alt det med økonomistyring, finansiel rapportering med videre. Der tror jeg, 

at teknologi kan klæde mig meget bedre på i bund og grund, hvis de kunne analysere nogle 

forhold hos min kunde og måske i virkeligheden benchmarke op mod konkurrenter. Og så i 

bund og grund klæde mig på til at sige hvor er der et potentiale for at rykke min kunde et endnu 

bedre sted hen. Jeg tror i bund og grund, at mine forudsætninger for at levere indsigtsfuld 

rådgivning vil stige ved øget brug af teknologi. […] Så jeg ser det ikke kun i forhold til den 

assurance i sig selv, jeg ser også som en mulighed for at levere endnu mere værdiskabende 

rådgivning over for vores kunder” (Serup, 2019, linje 380-392). 

Holdningen i den bredere revisorkreds indikerer, at der ses flere fordele ved implementering 

af kunstig intelligens og underliggende teknologier.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen: spørgsmål 5 

”Hvilke fordele ser du ved brugen af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen? 

Jeg mener at... 1) Effektiviteten stiger, 2) Rentabiliteten stiger, 3) Kvaliteten stiger, 4) Relevan-

sen for kunder stiger”

Figur 13 - Hvilke fordele ser du ved brugen af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen?
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Det fremgår heraf, at revisor generelt ser alle kategorier af fordele som værende til stede ved 

brugen af kunstig intelligens. Overordnet set ligger langt størstedelen af de afgivne svar inden 

for mulighederne i høj grad og i meget høj grad med hhv. 104 og 126 afgivne svar ud af i alt 

288 svar fordelt på de fire muligheder – svarende til 80 procent, jf. Figur 13. 

Ser man på fordelene hver separat, er der en overvægt af besvarelser for samtlige ved: høj 

grad og meget høj grad.  

Overvejende ser revisor i høj grad fordel i at implementere kunstig intelligens og ny teknologi. 

Endvidere finder revisor på alle de definerede parametre fordele i minimum høj grad og for tre 

ud af fire af disse i meget høj grad. Det anses derfor, at den gennemsnitlige revisor er bevidst 

om fordelene trods kendskabet til teknologien ikke vurderes højt, jf. analyseafsnit 4.1. 

Således er de italesatte fordele blandt de interviewede revisorer udtalte blandt den brede re-

visorskare. Den eneste fordel, der ikke har en overvægt af besvarelser under ’meget høj grad’, 

er rentabilitet, men dog stadig overvejende høj grad. Dette falder i fin tråd med Annikas forbe-

hold ved, at rentabiliteten kan være en mulig udfordring, jf. tidligere afsnit. 

Når rentabiliteten samtidig kan anses som en fordel, giver det altså her en indikation af, at der 

er en uvished om opstartsomkostninger for first movers, samt besparelsens omfang efter im-

plementering. I et nedenstående afsnit analyseres revisors syn på udfordringerne, og her frem-

går rentabiliteten ikke som en af de mest afgørende barrierer for implementeringen. Trods 

rentabiliteten ses både som en fordel og en udfordring, er der dog en overvægt i at se det som 

en fordel. 

En anden måde, hvorpå fordelene kan anskues, er ved en opdeling af respondenterne i erfa-

ringsintervallerne 0-5 år og over 5 års erfaring, jf. Figur 14 og Figur 15. 

Figur 14 - Fordele ifølge revisorer med 0-5 års 
erfaring 

Figur 15 - Fordele ifølge revisorer med over 5 
års erfaring 
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Der er fortsat bred enighed om, at samtlige fordele scorer højt i begge grupper. Der fremkom-

mer dog en reel forskel i vurderingen af effektivitet og kvalitet. Effektivitet scorer højest i grup-

pen med lavest erfaring, mens de med mest erfaring har en overvægt i svaret ’høj grad’ fremfor 

i ’meget høj grad’. Fænomenet er ikke overraskende. Oftest er revisorer med lavest erfarings-

niveau de mest udførende, hvorved disse kan se store fordele ved, at deres arbejde kan ef-

fektiviseres. 

For kvalitet fremgår det modsatte scenarie, hvor revisorer med mest erfaring scorer kvalitet 

som den største fordel, mens revisorer med mindre erfaring har en overvægt i svaret ’høj grad’ 

og ikke ’meget høj grad’. Set i lyset af de statsautoriserede revisorers besvarelser ovenfor, 

anses det, at der er større tillid til, at teknologien giver mere ensartet arbejde i forhold til for-

skellige yngre medarbejdere. 

4.2.1 Delkonklusion 

Undersøgelsen af revisors syn på fordelene ved at benytte teknologi viste, at der er en række 

forskellige fordele repræsenteret i revisorernes overvejelser. Kvalitet, effektivitet og rentabilitet 

bliver alle set som interne optimeringsmuligheder. Flere ser endda ny teknologi åbne op for en 

højnet kvalitet og effektivitet på samme tid. 

En mere eksternrettet fordel er revisors relevans for kunderne. Dette er ligeledes et område, 

som de fleste revisorer ser positivt på, fordi det åbner op for muligheden for at bringe mere til 

bordet. Med teknologi kan man levere mere dybdegående ’insights’ og derved bidrage med 

mere end kontrol af regnskab og finansafdeling. 

Den kvantitative del af undersøgelsen understøttede udsagnene, da den viste, at langt stør-

stedelen af respondenterne vurderede tilstedeværelsen af fordelene som høj grad eller meget 

høj grad. Der var en mindre forskel i hvilke fordele, som var tydeligst afhængigt af revisors 

erfaringsgrundlag. 

Når nu revisorerne ser store fordele i ny teknologi, vil det kommende afsnit undersøge den 

nuværende brug af dette. 

4.3 IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI

Ovenfor blev det udledt, at revisorerne i al almindelighed ser store fordele ved ny teknologi. I 

det kommende afsnit belyses den nuværende brug af eksisterende teknologier samt imple-

menteringsvillighed i forhold til ny teknologi. På baggrund af de udledte fordele ved teknologi 

vil forventningen alt andet lige være, at teknologi allerede benyttes på et højt niveau samt 

villigheden til fremtidig implementering ligeledes er høj. Det kommende afsnit vil derfor under-

søge revisors vurdering af det nuværende brug, villighed til fremtidig udnyttelse samt syn på 

revisionsbranchen i forhold til andre brancher med hensyn til implementering af ny teknologi. 
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4.3.1 Brug af eksisterende teknologi 

Indledningsvis har de adspurgte revisorer tilkendegivet, hvorvidt de benytter den tilgængelige 

teknologi i deres nuværende arbejde. Det er blandede vurderinger, revisorerne kommer med 

i forhold til den nuværende brug. Annika vurderer, at hun bruger det meget i sit nuværende 

arbejde ”Jeg synes, vi bruger det (red: teknologi) rigtigt meget. Vi bruger alt det der er tilgæn-

geligt, og det kan godt være, at jeg selv er nået dertil, hvor jeg ikke lige ved, hvordan den 

udvælger de her stikprøver, det er nok lidt mere nogle af de yngre, der har specialiseret sig i 

det, men jeg synes i hvert fald, vi skal bruge alt den hjælp, vi kan få i vores revisioner” (Annika, 

2019, linje 395-398). 

Her er der altså en holdning til, at den eksisterende teknologi benyttes i allerhøjeste grad, også 

selvom det tekniske bagved ikke nødvendigvis er forstået. Det er dog ikke sådan, at revisorer 

accepterer alt der udvikles og straks går i gang med at benytte det. En anden revisor, Ane, 

svarer til sine tanker om brugen af teknologi: ”Meget pro for det. Så længe det virker, selvføl-

gelig. Og jeg forstår, hvad der sker” (Aasand, 2019, linje 178), og fortsætter i samme spor til 

spørgsmålet om, hvorvidt en revisionshandling kan overtages helt af teknologi: ”for simple op-

gaver tror jeg godt, det vil kunne lade sig gøre, men jeg tror også, der er noget vej endnu, før 

vi alle sammen tror helt på det. Så de første mange år vil man også skulle have en eller anden 

form for validering på input og output og se, at når de siger det stemmer, så stemmer det rent 

faktisk også” (Aasand, 2019, linje 185-188). 

Der spores ikke en egentlig modstand til brugen af teknologi, men nærmere et forbehold for, 

at det virker efter hensigten. En holdning revisorer tilegner sig gennem revisionsuddannelsen, 

hvor det læres at kvalitetssikre opgaverne i henhold til de implementerede politikker og forret-

ningsgange i revisionsvirksomheden, jf. teoriafsnit 3.1.3.3.4. 

Christian stemmer i her. Han finder det afgørende at forstå det tekniske, og udtrykker en skep-

sis over for anvendelse af nye teknologier som revisionsdokumentation, hvis han ikke forstår 

det underliggende ”… som revisor, i det jeg sidder og laver, tages der udgangspunkt i, hvad vi 

forstår, og hvad det er vi ikke forstår. Det vi ikke forstår, det er det, vi undersøger og bruger tid 

på at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert. Så hvis jeg skulle sidde og bruge et system, der 

skulle hjælpe mig med noget, hvor jeg siger, ”jeg forstår det ikke”. Det ville jeg ikke komme til 

at bruge” (Nielsen C. B., 2019, linje 252-256). 

Jeg tror også, der er noget vej endnu, før vi alle sammen tror helt på 
det. 

- Ane Aasand, statsautoriseret revisor 
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Et vigtigt element i revisors uddannelse og det man står på mål for, når der underskrives en 

erklæring, er, at der er indhentet egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, jf. teoriafsnit 3.1.4.1. 

Forståelse for det man reviderer og metoden, er derfor afgørende for at sikre korrekt revisi-

onsdokumentation, der understøtter konklusionen. Dette skal endvidere ses i forlængelse af 

kravet om professionel skepsis hos revisor, hvor revisor skal stille kritiske spørgsmål til det 

materiale, revisor bliver præsenteret for, hvilket naturligt øger revisors kritiske sans omtalt i 

teoriafsnit 3.1.4.2. Dette supplerer Ane med holdning om, at hun selv vil efterprøve teknologi-

erne for at forstå og sikre, revisionsdokumentationen er egnet og tilstrækkeligt ”Jeg ville nok 

lige skulle bruge det et par gange, inden jeg igen helt vil være tryg ved det” (Aasand, 2019, 

linje 257).  

Annika er som sådan heller ikke uenig i, at teknologien skal virke, da hun udtaler at: ”vi har et 

ansvar over for samfundet, vi har et ansvar over for vores kunder og så videre. Vi har også et 

compliance ansvar” (Annika, 2019, linje 288-290). Hun tilføjer dog: ”Jeg har en forventning om 

den dag, det lander på mit bord til brug, så er der så mange i min lille papkasse bag ved, der 

har taget stilling til om det er compliant. Så når det lander på mit bord, så er det gennemtestet. 

Der er nogen der har sagt god for det” (Annika, 2019, linje 407-409).  

Behovet for at forstå det tekniske bag systemerne påvirker altså revisorerne i deres holdning 

til brug af eksisterende teknologi. Nogle af respondenterne kræver en god fornemmelse af, 

hvordan teknologien fungerer, hvilket afstedkommes af de stigende compliancekrav i bran-

chen, hvor der er stadigt større fokus på kvalitet og compliance. Hans underbygger dette: ”Jeg 

tror vi er ekstremt drevet af compliance” (Tauby, 2019, linje 37).  

Andre af respondenterne er mere tilbøjelige til at bruge ny teknologi med overbevisning om, at 

der er nogle udviklere, som har sørget for, at det virker efter hensigten. Det er bl.a. Annika som 

angivet ovenfor, men også Jens er af denne holdning: ”her har jeg tillid til, at der er nogen, 

som er langt dygtigere end mig selv til at programmere det her. Det bliver testet i nogle miljøer, 

hvor vi forsøger det af på rigtig mange forskellige virksomheds typer osv. Så jeg vil selv have 

den der sådan kritiske tilgang til, ’fungerer det nu også på mine kunder’. Jeg vil gerne forstå, 

hvad det her går ud på. Hvad er det i bund og grund for nogle analyser eller lignende teknolo-

gien laver, men jeg har ikke behov for at forstå, hvordan det hele er kodet sammen” (Serup, 

2019, linje 405-411). 

Jeg vil gerne forstå, hvad det her går ud på. Hvad er det i bund og 
grund for nogle analyser eller lignende teknologien laver, men jeg har 

ikke behov for at forstå, hvordan det hele er kodet sammen. 

- Jens Serup, statsautoriseret revisor 
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Ovenstående citater bærer præg af, at revisor har en holdning til, at der er faglige afdelinger, 

som kvalitetssikrer nye værktøjer forinden det frigives fra centralt hold til de enkelte revisions-

opgaver. Det er revisionsvirksomhedens ledelse, som har ansvaret for kvalitetssikring af værk-

tøjer og skabeloner til udførelse af de enkelte opgaver, jf. teoriafsnit 3.1.3.1. 

Ser man lidt videre fra, hvilke holdninger revisorer har til brugen af nuværende teknologi, og i 

stedet ser på deres holdning til hvor langt, de vurderer man er kommet i den teknologiske 

udvikling, så er de ikke udpræget imponeret. Fx udtaler Hans ”… jeg er ’pro’ for ‘data analy-

tics’ og ‘robotics’ og gøre tingene på en smartere måde […] Jeg synes stadig, at vi er i det 

spæde stadie, fordi mange af de ting vi har insights i, er noget de allerede ved i en virksomhed” 

(Tauby, 2019, linje 251-262), hvilket Mette er enig i: ”… det er stadigvæk lige i det tidlige stadie. 

Der er ikke rigtig nogen som ligesom har brugt kræfter på at sætte noget op der fungerer for 

alle” (Johansen M. E., 2019, linje 149-152). 

Med udgangspunkt i de forskellige faser af automatiseringsbølgen præsenteret i teoriafsnit 3.5, 

vidner svarene om, at revisionsbranchens implementering af teknologi befinder sig i et tidligt 

stadie, og der er fortsat et stykke vej til at nærme sig kunstig intelligens. Det er samme situation 

Jens beskriver: ”… jeg synes jo ikke der er noget kunstig intelligens i det, da det er meget 

manuelt drevet. Vi sætter nogle modeller op, får noget data og så analyserer vi selv, vi får 

egentlig ikke computeren til at gøre så meget for os, kan man egentlig sige” (Serup, 2019, linje 

47-49). 

Der er altså nogle forhold, som holder revisorer tilbage fra at implementere yderligere teknologi 

i revisionsprocessen. Spørgsmålet er så, om det er revisorerne selv, der er tilbageholdende 

for yderligere implementering, eller om det er udestående forhold. 

4.3.2 Implementeringsvillighed 

At der ikke er sket banebrydende teknologiske udvikling i revisionsbranchen, er de adspurgte 

revisorer enige om, hvor Hans fx udtaler: ”Jeg kan i hvert fald ikke lige komme med det super 

gode eksempel på, hvor vi har gjort noget fuldstændig revolutionerende” (Tauby, 2019, linje 

85-86). Det er en udbredt opfattelse, at den største udvikling i branchen i de senere år er 

implementeringen af dataanalyse, som giver revisorer mulighed for at anskue transaktioner på 

en måde, der ikke er oplevet før. Herved kan revisionen udføres mere intelligent i forhold til 

tilgangen hidtil, hvor meget har været baseret på tilfældig stikprøveudvælgelse. Som Jens be-

skriver ovenfor kan dataanalyse dog ikke anses på samme måde, som ny automatiserende 

teknologi, da der fortsat er meget manuelt arbejde over dataanalyse, jf. teoriafsnit 3.4. 

Samtidig kan Hans sagtens forestille sig kunstig intelligens implementeret på især mindre kun-

der: ”Jeg har de første 3-4 år af min karriere været i et mindre revisionshus og siddet med 

meget små kunder. […] der forestiller jeg mig ikke, at der er ret meget, vi ikke kan revidere 

med kunstig intelligens om, nu siger jeg, 5-10 år” (Tauby, 2019, linje 217-221). At det især er 

muligt at automatisere mindre revisioner begrundes med en gennemsnitlig lavere kompleksitet 

og ensartethed på tværs af opgaveudførsler. 



Side 62 af 244

Når mulighederne altså er der, men udviklingen ikke går hurtigere, er det interessant at under-

søge, hvori modstanden hertil ligger. Adspurgt direkte om de er villige til at implementere ny 

teknologi, vurderer de fleste revisorer, at de er meget omstillingsparate. Mette udtaler eksem-

pelvis ”Det er svært at forestille sig, hvis man ikke rigtig ved, hvad det går ud på. Men jeg er 

meget åben omkring det, og jeg synes, det er en rigtig god idé at bruge så meget automatise-

ret, som man kan” (Johansen M. E., 2019, linje 244-248). Christian er ligeledes åben for at 

bruge teknologi i et øget omfang fremadrettet: ”Hvis jeg kan se det virker, så vil jeg rigtig gerne 

bruge det. Det har jeg ikke nogen argumenter for ikke at gøre. Det er bare at klø på, hvis det 

virker” (Nielsen C. B., 2019, linje 238-240).  

For Annika handler det i høj grad også om kundehensynet: ”Jeg bruger også det nyeste. Det 

kommer lidt an på, hvad det er. Hvis det er noget, hvor de siger, at det er en betaversion, så 

kan det godt være at jeg siger ’Okay; men mine kunder er ikke lige til en betaversion’. I hvert 

fald ikke dem alle sammen” (Annika, 2019, linje 399-401). 

Der er altså en generel opfattelse af, at implementeringsvilligheden er til stede. Uenigheden 

blandt revisorerne viser sig ved spørgsmålet om, hvor langt man tør gå i implementeringen af 

teknologisk udførelse som erstatning for menneskelig udførelse. Overvejelserne kan være 

tunge, og det kan virke grænseoverskridende for nogle at forestille sig teknologi erstatte men-

nesker, hvilket ses som en af præmisserne for, at udviklingen sker i det tempo den gør.  

En af de revisorer, der er mest positiv stemt for, at teknologi helt kan overtage handlingerne, 

er Jens. Han udtaler om det komplekse emne: ”Der er selvfølgelig mange nuancer, men i bund 

og grund vil jeg være mere tryg i udgangspunktet ved, at det er teknologi, fordi teknologi i 

lavere grad vil være påvirket af den her menneskelige risiko for fejl. Teknologi på den korte 

bane vil som formodentligt i hvert fald i høj grad tolke objektivt. Og teknologi vil være program-

meret og kvalitetstestet i et omfang, som jeg tror, er på et højere niveau end en relativt uerfaren 

medarbejder. Her tror jeg, at sandsynligheden for få fejl er større. Simpelthen fordi de mangler 

erfaring, simpelthen fordi i en presset hverdag, så tænker en menneskelig hjerne anderledes 

og reagerer måske mindre detaljefokuseret, end hvis der er overskud. Der vil teknologi i bund 

og grund så længe at ram’ene ikke brænder ned eller så længe kapaciteten er til stede, så vil 

det være en ensartet tilgang til det” (Serup, 2019, linje 246-257). 

Jeg ved godt, at de, der er meget stor fan af eller tilhænger af det, vil 
jo sige: ”Jamen mennesker laver også fejl”, og det er fuldstændig rig-
tigt, det gør vi alle sammen. Jeg er bare ikke helt overbevist endnu. 

- Christian Buchwald Nielsen, statsautoriseret revisor 
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Her italesættes det tilbagevendende udtryk ’det er menneskeligt at fejle’, der ofte benyttes som 

argument for at implementere automatiseringsteknik til netop at erstatte handlinger udført af 

mennesker.  

En anden revisor, Christian, vedkender at dette er et af argumenterne, men fortsat ikke over-

bevist om, at teknologi kan stå alene: ”Jeg ved godt, at de, der er meget stor fan af eller til-

hænger af det, vil jo sige: ”Jamen mennesker laver også fejl”, og det er fuldstændig rigtigt, det 

gør vi alle sammen. Jeg er bare ikke helt overbevist endnu […] Min oplevelse er bare ofte, at 

man mister den sunde fornuft, som gør, at der opstår nogle uheldige situationer, eller noget 

hvor man siger det her, det kan man jo se, bare ved at kigge på det i 30 sekunder, at det er 

ikke rigtigt det her” (Nielsen C. B., 2019, linje 160-175). 

Et yderligere aspekt i revisors vurdering af mulighederne for implementering af kunstig intelli-

gens og ny teknologi er diskussionen om regnskabsmæssige skøn. I teoriafsnit 3.2.3.3 er regn-

skabsmæssige skøn nærmere beskrevet. I undersøgelsens interviews fremkom store forskelle 

i holdningerne til emnet. Flere revisorer var langt fra overbevist om, at ny teknologi vil kunne 

erstatte revisors arbejde på dette område. Eksempelvis mener Ane, at det er helt udelukket: 

”Det ville ikke være muligt at erstatte det med skøn. Det kan du ikke. Der hvor du skal ind og 

lave en menneskelig vurdering” (Aasand, 2019, linje 215-216). 

Dette støtter Annika op omkring, da hun ser det som en af kernekompetencerne for revisor: 

”Det er min subjektive holdning, om vi har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

ledelsens fastsættelse af skøn. Og så begynder vi at bevæge os derud, hvor vi bruger rigtig 

meget os som revisorer. Det er også derfor vi har nogle forholdsvis tunge, lange og svære 

uddannelse” (Annika, 2019, linje 322-325). 

Henset til at revisorhvervet er en af de professioner med størst andel af nuværende arbejds-

opgaver, der vil kunne erstattes, tyder ovenstående udtalelser på, at der er en tendens til at 

overvurdere uerstatteligheden i egne arbejdsopgaver. I teoriafsnit 3.3 sås gennem studier, at 

op mod 94 procent af revisors opgaver vil kunne erstattes af teknologi. Det er dog ikke alle 

revisorer, som vurderer, at skøn ikke kan udføres med teknologi. Jens mener omvendt, at ny 

teknologi i langt højere grad skal udnyttes i netop regnskabsmæssige skøn: ”Der skal vi jo 

kunne bruge teknologi på ligesom at kunne udfordre endnu mere datadrevet, end vi måske 

Skulle vi være first movers? Det synes jeg da kunne klæde os, men 
jeg tror, det er den her cost benefit så at sige. Man kan godt få øje på 
benefit, men man kan også få øje på cost, og i en tid hvor mange be-
slutninger træffes ud fra at være risikoavers, særligt når du er tæt på 

markedsleder, kunne det være en af de ting du holder tilbage. 

- Jens Serup, statsautoriseret revisor 
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gør i dag, så jeg ser det som helt uundgåeligt, at vi bruger teknologi i skøn. Jeg synes, det er 

ærgerligt, hvis vi kun fokuserer på alt det her, der objektivt kan afstemmes, men ikke ser mu-

ligheder i de andre elementer” (Serup, 2019, linje 366-370). 

Der er altså her nogle forskelle i holdningen til, hvor meget teknologi vil kunne integreres i 

revisionsprocessen. Det er ikke unaturligt med forskellige holdninger i branchen. På det tek-

nologiske felt har det dog en indflydelse på netop implementeringsvilligheden og på spørgs-

målet om, hvem der skal drive implementeringen fremadrettet. 

Med andre ord er der altså brug for first movers i branchen, men hvem skal det være? Annika, 

der er ansat i en mellemstor revisionsvirksomhed, betragter spørgsmålet således: ”Der er helt 

klart nogle, der allerede nu gerne vil være first mover, og så er der nogle, der tænker, vi venter 

og ser, hvordan det går first moverne. Selvfølgelig har store huse flere ressourcer, så de ender 

nok med at være first moveren” (Annika, 2019, linje 221-224). 

Samme overbevisning er Jens fra en stor revisionsvirksomhed, der mener, at det godt kunne 

komme fra de større markedsdeltagere: ”Skulle vi være first movers? Det synes jeg da kunne 

klæde os, men jeg tror, det er den her cost benefit så at sige. Man kan godt få øje på benefit, 

men man kan også få øje på cost, og i en tid hvor mange beslutninger træffes ud fra at være 

risikoavers, særligt når du er tæt på markedsleder, kunne det være en af de ting du holder 

tilbage” (Serup, 2019, linje 447-450). 

Grundlæggende er revisorerne altså enige i, at ny teknologi bydes velkommen, om end der er 

forskellige holdninger til, hvorvidt det kan erstatte menneskelig udførelse eller blot substituere 

den. Samtidig er der behov for first movers i branchen, for at rykke på implementeringen. Når 

dette ikke sker med større hast, er det oplagt at undersøge, hvorvidt der er forhold i branchen, 

der bremser udviklingen.  

4.3.3 Revisionsbranchen sammenholdt med andre brancher 

Kunstig intelligens med dens underliggende teknologier vil og er allerede i gang med at blive 

benyttet i en del brancher. De fleste har fx hørt om selvkørende biler, chatbots m.m. Så langt 

er revisionsbranchen endnu ikke nået, hvilket Hans blandt andre bekræfter: ”jeg tror, at vi i 

revision i bund og grund er startet meget forsigtigt. Det vil sige, når jeg lige sådan tager fra min 

egen hverdag, så er det noget, vi enormt langsomt adapterer og vænner os til at bruge (red: 

ny teknologi)” (Tauby, 2019, linje 20-22). 

Revisorerne har forskellige oplevelser af, hvor langt fremme andre brancher er, men der er en 

bred konsensus om, at nogle forhold får revisionsbranchen til at skille sig ud fra andre bran-

cher, og de kan have direkte konsekvens for implementeringsvilligheden. De mest udtalte for-

hold er ledelsesstrukturen i partnerselskaber samt den tunge regulering, der som beskrevet i 

teoriafsnit 3.1.1 præger branchen. Denne opfattelse deles af Hans, der forklarer, at branchen 

er kendetegnet ved netop dette: ”Vi har nok ikke været særlig gode til bare og adaptere denne 

teknologi, og jeg tror det har noget at gøre med, dels hvordan vi er drevet som firma – altså 

partnerdrevet – dels at vi meget meget compliancedrevet” (Tauby, 2019, linje 58-61). 
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I drøftelserne om, hvem der skulle påtage sig rollen som first mover, blev der skelet til de sto-

re revisionsvirksomheder. Her er der ressourcemæssigt størst ballast for en udvikling. Om-

vendt kan forretningsgangen være tung i disse virksomheder, da der typisk er mange partnere 

både nationalt og globalt, som skal høres. Derfor kan beslutningsprocessen med mange part-

nere resultere i en længere implementeringsproces ifølge Jens, som kommer fra en stor revi-

sionsvirksomhed: ”Hvis vi har en løsning i Danmark, så skal det også anerkendes på globalt 

niveau, at det her er en tilgang, som vi godt tør tage i brug, med hensyn til at vi har et brand, 

hvor vi skal beskytte, at vi ikke ruller noget ud på 5.000 kunder, som så ikke kommer til at 

fungere eller som faktisk kommer til at indeholde fejl” (Serup, 2019, linje 435-438).  

Modsat kan mindre revisionsvirksomheder hurtigere træffe beslutninger om en ny retning. Et 

eksempel på implementering af kunstig intelligens i revisionen er den mindre revisionsvirksom-

hed Garbelman Winslow CPAs fra Maryland (USA), der blev præsenteret i afsnit 3.6, hvor der 

er indgået et samarbejde med tech-firmaet Mindbridge med speciale i kunstig intelligens 

(Meyer, 2019, p. 2).  

Særligt for revisionsvirksomheders partnerstruktur er, at det i høj grad er ældre folk med mere 

anciennitet og erfaring, der sidder og træffer beslutningerne. Det giver imidlertid nogle udfor-

dringer ved implementering af ny teknologi, da der kan forekommer situationer, hvor beslut-

ningstagerne ikke forstår behovet, dels er de ikke opvokset med teknologi, dels er det ikke den 

del af arbejdsstyrken, der beskæftiger sig hovedsageligt med at producere revisionsdokumen-

tation, hvor teknologi kan have den største betydning. 

Det er den situation Mette berører, når hun udtaler: ”De stoler ikke rigtig på, at den gør det 

rigtigt. Det er i hvert fald min oplevelse, at de ældre partnere især er meget bange for at be-

gynde at pille ved det, fordi det koster ressourcer at sætte det i gang, og de tror stoler ikke 

rigtig på udfaldet, og så er nemmere at gøre, som man altid har gjort. Så er man sikker på, at 

det er sådan, man gerne vil have det. De er jo ikke vokset op med computer på samme måde, 

som vi er. Og dermed er det jo bare en ny verden hver gang der kommer noget nyt. Altså de 

skal jo sætte sig ind i, hvordan teknikken fungerer, hvor vi andre er vokset op med den, og det 

virker mere logisk for os” (Johansen M. E., 2019, linje 180-190). 

De stoler ikke rigtig på, at den gør det rigtigt. Det er i hvert fald min op-
levelse, at de ældre partnere især er meget bange for at begynde at 

pille ved det, fordi det koster ressourcer at sætte det i gang, og de tror 
stoler ikke rigtig på udfaldet, og så er nemmere at gøre, som man altid 

har gjort. 

- Mette Elmann Johansen, statsautoriseret revisor 
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Denne konservative indstilling til arbejdsgangen oplever Hans ligeledes: ”Vi er partnerdrevet, 

så det der med: ”at det gjorde vi altså også i gamle dage… Jeg er vokset op med at lave 

bankafstemninger, og det var junior der gjorde det… så det skal junior også gøre nu”, og det 

er trods alt partnerne, der er ledelsen. Og hvis tonen på toppen er, at det er samme måde, vi 

har drevet forretningen gennem ti år nu, så tager forandring bare lang tid. Og derfor skal vi 

også have nogle unge pionerer, der ligesom viser forretningen og viser partnerkredsen, hvor-

dan får vi ændret det her. For det kommer ikke fra partnergruppen, som jeg ser det” (Tauby, 

2019, linje 38-44). 

Foruden partnerstrukturen er branchen som nævnt karakteriseret ved en tung regulering, jf. 

teoriafsnit 3.1.2. Det medfører en nulfejlskultur, som er drevet af højt complianceniveau både 

internt og eksternt i revisionsvirksomhederne. Derfor har revisorerne behov for at føle sig me-

get sikre på, at teknologien virker ifølge Annika: ”Det skal virke, før vi gør det, fordi vi har et 

ansvar over for samfundet, vi har et ansvar over for vores kunder” (Annika, 2019, linje 288-

295). 

I samme tråd fortsætter Jens, der beskriver, at udviklingen i revisionsbranchen ikke følges af 

revisionsvirksomhederne selv, men ligeledes har ekstern bevågenhed: ”… så er der også det 

her med, hvordan reagerer myndigheder og revisionsstandarder og så videre på, at vi begyn-

der at gøre andre ting, end det som standarderne eksplicit udtrykker. Når vi begynder at tolke 

på det og bruge teknologi som alternativer til de revisionshandlinger, som standarderne anser 

som mulige i dag” (Serup, 2019, linje 450-455).  

I et kommende afsnit analyseres udfordringer ved implementering af teknologi, hvor netop 

partnerstrukturen og reguleringskulturen analyseres. Her ses, hvorledes revisionsbranchen 

adskiller sig fra andre brancher. Med analysen af de interviewede revisorer undersøges nu, 

hvorvidt dette er i overensstemmelse med den gængse opfattelse blandt revisorerne. 

For at afdække revisorers generelle holdning til forholdet omkring brug og implementering af 

teknologi, er der i spørgeskemaundersøgelsen stillet følgende spørgsmål:  

Vi har nok ikke været særlig gode til bare og adaptere denne tekno-
logi, og jeg tror det har noget at gøre med, dels hvordan vi er drevet 
som firma – altså partnerdrevet – dels at vi meget meget complian-

cedrevet. 

- Hans Tauby, statsautoriseret revisor 
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Fra spørgeskemaundersøgelsen: spørgsmål 3 

Forhold dig til nedenstående udsagn 

1. Jeg benytter den nuværende tilgængelige teknologi i mit arbejde pt. 

2. Jeg er villig til at implementere ny teknologi, som kan erstatte en del af revisorernes 

arbejde 

3. Jeg synes, at brugen af teknologi i revisionsbranchen er meget fremskreden sammen-

holdt med andre brancher 

I Figur 16 herunder fremgår revisors vurdering af de tre forhold: 

Figur 16 - "Forhold dig til følgende udsagn"

Som det fremgår af ovenstående vurderer respondenterne, at de i overvejende høj grad be-

nytter den tilgængelige teknologi, og at de i endnu højere grad er villige til implementere tek-

nologi i takt med, at den bliver klar. Dette går fint i spænd med den indledende undersøgelse 

af revisors vurdering af relevansen for kunstig intelligens, samt af de udledte pointer vedrø-

rende nuværende brug ovenfor. Revisor vurderer generelt set, at de i høj grad benytter tekno-

logi, hvor de kan, og de vil i endnu højere grad være omstillingsparate og benytte fremtidig 

teknologi. 

Det er interessant, at dette interne forhold mellem nuværende og fremtidig brug indirekte indi-

kerer, at revisor er mere tilbøjelig til at ville vente, til det næste kommer, i forhold til at bruge 

det nuværende. Det skyldes ikke en udpræget modstand mod brugen af den nuværende tek-

nologi, men der vurderes trods alt lavere i dette udsagn end i udsagnet om villigheden til frem-

tidig implementering. Med andre ord vil revisor gerne vurdere sig selv omstillingsparat, men er 
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tilbageholdene med at bruge det, de kan pt. En tilgang der kan undre en og give indtryk af en 

branche præget af; ’næste gang skal jeg rigtig i gang med det’. 

Det går fint i spænd med udtalelser fra de interviewede revisorer, hvis nuværende brug af 

teknologien var meget tilbageholden, trods de vurderede sig selv meget klar på omstillingspa-

ratheden og branchens manglende udvikling på det teknologiske felt, mente de, skyldtes pri-

mært udefrakommende årsager. 

Figur 16 viser ligeledes at den brede revisorkreds finder revisionsbranchen relativt tilbagestå-

ende i forhold til andre brancher, når det kommer til brug af teknologi. Det er samme billede 

som blev præsenteret af interviewede revisorer, der forklarede, hvorledes revisionsbranchen 

adskilte sig fra andre brancher på nogle forhold, der kan have væsentlig betydning for imple-

menteringen af teknologi. 

4.3.4 Delkonklusion 

I undersøgelsen af revisorernes holdning til nuværende brug samt implementeringsvillighed 

blev følgende udledt: 

Revisorerne vurderer i høj grad, at de bruger den teknologi, der er tilgængelig. Der er dog ikke 

udpræget begejstring over niveauet af teknologi, der indtil nu er udviklet, hvor flere ser data-

analyse, som det mest betydningsfulde, men dette kræver fortsat meget manuelt arbejde. Der 

er delte holdninger til, hvor detaljeret de vil kende til den tekniske sammenhæng, hvor nogle 

har stort behov for at forstå, hvordan teknologien hænger sammen, mens andre overlader 

dette til udviklere og faglig afdeling. For mange handler det om compliance, da revisorerne har 

et ansvar over for kunder og samfund, som ikke tåler fejl i processen. 

Angående implementering af ny teknologi vil de fleste revisorer gerne se sig selv som omstil-

lingsparate. Argumentet om at det er ’menneskeligt at fejle’, og teknologi dermed medfører 

bedre kvalitet, har betydning for flere revisorer, mens andre endnu ikke er overbevist om, at 

teknologi er ufejlbarligt. Derfor er det også nødvendigt med first movers i branchen til at drive 

implementeringen. Her peger pilen på, at det vil være de store og ressourcestærke revisions-

virksomheder, der kommer til at drive udviklingen. 

Når implementeringshastigheden fortsat er lav, må der skeles til de særlige kendetegn ved 

revisionsbranchen. Her to faktorer fremtrædende som mindre gunstige for udvikling, nemlig 

partnerstrukturen og den tunge regulering som præger branchen. Partnerstrukturen betyder 

mere bureaukrati, og flere der skal nikke godkendende til tiltagene. Oftest er ledelsen bestå-

ende af den ældre generation, der ikke er opvokset med teknologi og kan typisk ikke se, hvor-

dan det tilgodeser dem, da de ikke sidder med den daglige produktion, hvor teknologi oftest er 

til hjælp. Reguleringen af branchen har skabt en nulfejlskultur, der ej heller bidrager positivt til 

udvikling. 
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Ovenstående stemmer overens med den kvantitative undersøgelse, hvor besvarelserne viste 

’høj grad’ af nuværende brug og ’meget høj grad’ af implementeringsvillighed, mens revisions-

branchen teknologiske fremskridt blev vurderet under middel i forhold til andre brancher. Ud-

over at bekræfte ovenstående pointer viste besvarelserne også en tendens til et modsatrettet 

forhold hvor, revisorer ser sig som implementeringsvillige i forhold til fremtidig udvikling, mens 

de er mindre omstillingsparate, når ny teknologi er tilgængelig. 

4.4 UDFORDRINGER IFØLGE REVISOR

I de foregående afsnit er respondenternes kendskab til kunstig intelligens samt underliggende 

teknologier undersøgt herunder deres vurdering af relevansen for fremtiden. Efterfølgende er 

respondenternes vurdering af fordelene undersøgt samt implementeringen heraf. Dette afsnit 

undersøger udfordringerne, som respondenterne ser ved brugen af løsninger som kunstig in-

telligens og ny teknologi.  

Nærværende afsnit undersøger de udfordringer, som respondenterne har fremhævet i under-

søgelsens interviews. Gennemgangen er foretaget ved en opdelingen i underafsnit på bag-

grund af de udfordringer, der er identificeret i de afholdte interviews. Efter gennemgangen af 

udfordringerne sammenholdes hovedpunkterne med resultaterne af spørgeskemaundersøgel-

sen. Afslutningsvist udarbejdes en delkonklusion til brug for den efterfølgende diskussion af 

løsningsforslag, som kan understøtte den nuværende teknologiske udvikling i revisionsbran-

chen.  

Revisorerne fremhæver seks forhold, hvor en eller flere af de adspurgte revisorer anser de 

enkelte forhold som udfordringer ved implementering af kunstig intelligens eller nye teknologier 

i revisionsprocessen. Forholdene omfatter 1) nuværende standarder og compliance, 2) revi-

sors kompetencer, 3) investering, 4) rentabilitet samt kunders 5) datatilgængelighed og 6) da-

tadisciplin.  

Fra spørgeskemaundersøgelsen er spørgsmål 4 relateret til dette analyseafsnit, der er beskre-

vet herunder.  

Det skal virke, før vi gør det, fordi vi har et ansvar over for samfundet, 
vi har et ansvar over for vores kunder og så videre. 

- Annika, statsautoriseret revisor 
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Fra spørgeskemaundersøgelsen: spørgsmål 4 er relateret til de i den kvalitative analyse 

identificerede udfordringer ved brugen af kunstig intelligens herunder ny teknologi. Respon-

denterne har besvaret understående spørgsmål: 

 ”Der er et gap mellem beslutningstager (ledelsen) og dem, der føler behovet for nye 

løsninger (medarbejdere)”,

 ”Rentabiliteten er for lav eller usikker i forhold til investeringen”,

 ”Der mangler guidance og styresignaler i revisionsstandarder”,

 ”Kunders datadisciplin er for lav”,

 ”Der er for store udfordringer i at få adgang til kunders data”, og

 ”Kompetencer hos revisorer er for lave”. 

Respondenterne har haft mulighed for at vurdere dette gradvist ved svarmulighederne 1) helt 

uenig, 2) uenig, 3) hverken eller, 4) enig og 5) helt enig. Besvarelserne er delt op i enkeltstå-

ende figurer i nedenstående afsnit i forbindelse med analysen sammen med præsentation af 

resultaterne. Resultaterne af undersøgelsen er fordelt på anciennitetsniveau, hvor der skelnes 

mellem under og over fem års anciennitet. 

4.4.1.1 Nuværende standarder og compliance 

Revisionsbranchen er underlagt en omfangsrig regulering, der omfatter både de internationale 

standarder, men også nationale revisionsstandarder. Et af de centrale begreber, som bliver 

fremhævet i de afholdte interviews, er ’compliance’ eller kvalitet i det udførte revisionsarbejde, 

hvilket skal ses i perspektivet af, at den danske revisionsbranche er underlagt kvalitetskontrol 

fra Erhvervsstyrelsen, hvorfor revisor skal sikre, at der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisi-

onsbevis, jf. teoriafsnit 3.1.2. Dette skal sammenholdes med revisors rolle i samfundet som 

offentlighedens tillidsrepræsentant og giver sikkerhed for finansielle informationer, som regn-

skabsbrugere anvender til at foretage økonomiske dispositioner eller stakeholders interesse 

heri omtalt i teoriafsnit 3.1.2.2. Grundelementet i revisors arbejde er at sikre den fornødne 

revisionsdokumentation, der understøtter de afgivne erklæringer. Brugen af nye digitale løs-

ninger skal derfor udlede de samme konklusioner med samme egnet- og tilstrækkelighed, som 

nuværende revisionshandlinger og revisionsbevis leverer, jf. teoriafsnit 3.1.4.1. Dette uddyber 

Annika: ”Det skal virke, før vi gør det, fordi vi har et ansvar over for samfundet, vi har et ansvar 

over for vores kunder og så videre. Vi har også et ’compliance’ ansvar…” (Annika, 2019, linje 

288-290).  

Overholdelsen af revisionsstandarder og lovgivninger er centralt i revisors arbejde. Ved udvik-

ling af nye og mere komplekse løsninger, hvor fortolkning af de nuværende standarder findes 

nødvendigt, bør der sikres en fælles forståelse mellem myndighederne herunder kvalitetstilsy-

net. Jens udtrykker, at dette kan være en særlig udfordring, hvis fortolkningen er forkert i myn-

dighedernes øjne, da det kan betyde fejlende revisionssager: ”Og så er der også det her med, 

hvordan reagerer myndigheder og revisionsstandarder og så videre på, at vi begynder at gøre 

andre ting, end det som standarderne eksplicit udtrykker. Når vi begynder at tolke på det og 
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bruge teknologi som alternativer til de revisionshandlinger, som standarderne anser som mu-

lige i dag. Så en kombination af to ting, tror jeg, er det mest kritiske.” (Serup, 2019, linje 450-

454). 

Den løbende dialog med myndighederne om revisionstilgangen er derfor et vigtigt aspekt i at 

sikre, at kvalitetskrav og lovgivning overholdes med brugen af nye revisionsværktøjer. Det er 

nødvendigt for, at revisionsvirksomhederne overordnet er compliant. Ved en bred implemen-

tering af et nyt revisionsværktøj er der forøget risiko for en generel svækket kvalitet på mange 

sager, såfremt revisionsværktøjet ikke overholder revisionsstandardernes krav.  

Henset til den gældende kvalitetsstandard ISQC 1, hvor det er defineret, at revisionsvirksom-

hederne skal etablere et effektivt kvalitetsstyringssystem, hvori medarbejdere eller partnere 

med relevant erfaring, autoritet og kompetencer er ansvarlige for, at de anvendte revisions-

værktøjer m.m. er i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder, jf. teoriafsnit 

3.1.3.1.  

Kvalitetssikring og implementeringen af nye teknologier på de enkelte opgaver har den joban-

svarlige partner det overordnede ansvar for i henhold til ISA 220. Ny teknologi assisterer yng-

ste medarbejder på teamet med mere simple opgaver, men medfører en manglende forståelse 

for grundlæggende revisions- og regnskabsforståelse og kan betyde, at kvaliteten falder, idet 

medarbejderen ikke har den korrekte træning. Denne bekymring udtrykker Hans ved: ”Junior 

egentlig ikke vidste, hvad robotten havde lavet, eller hvad er revisionsmål, og hvor kommer 

data fra. Og hvad er det egentlig, at jeg kontrollerer, når jeg kontrollerer bankafstemninger. Det 

kunne jeg godt være nervøs for [...] Så der er også noget som at få skolet os til” (Tauby, 2019, 

linje 309-316). 

Dette stiller yderligere krav for den jobansvarlige medarbejder og parter på opgaverne, der 

med deres professionelle skepsis skal være i stand til at identificere disse forhold, hvor de nye 

revisorer ikke har det fulde kompetencesæt til at vurdere resultaterne eller konklusionen fra 

revisionsværktøjerne. Annika vurderer, at dette er et fokuspunkt ved en øget digitalisering af 

revisionsprocessen: ”Vi skal også bevare en professionel skepsis, som manager sidder jeg 

også og har en professionel skepsis over for, hvad min medarbejdere har lavet. Vi skal 

også have bevaret en professionel skepsis over for, hvad en computer har lavet. Den er jo ikke 

klogere end det input, man giver den” (Annika, 2019, linje 179-182).  

Brugen af komplekse værktøjer som kunstig intelligens stiller krav til revisionsteamets kompe-

tencer, der skal kunne fortolke resultaterne og sikre korrekt påtegning af de finansielle infor-

mationer. Det gennemgås som næste udfordring. 

Den kvalitative undersøgelse udledte, at revisorerne identificerede de nuværende standarder 

som en udfordring i forhold til udviklingen og implementering af nye teknologier i revisionspro-

cessen. Sammenholdt med svarene fra respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen frem-

går en klar enighed, da over 80 procent af revisorer i begge erfaringskategorier er overvejende 



Side 72 af 244

enig eller helt enig i, at der mangler guidance eller styresignaler for at kunne anvende ny tek-

nologi. Resultaterne af spørgeskemaet er præsenteret herunder i Figur 17. 

Figur 17 - Der mangler guidance og styresignaler i revisionsstandarder

4.4.1.2 Revisors kompetencer 

Forståelsen for avancerede IT-løsninger som kunstig intelligens eller nye teknologier i revisi-

onsprocessen har været en diskussion i branchen de senere år, idet selve revisionsuddannel-

serne ikke er ændret markant de sidste 20-30 år (Digital transformation, 2018, s. 108). Det er 

derfor afgørende, at kompetencerne hos revisorstanden tilsvarende øges på området i takt 

med implementeringen af nye teknologier. Dette kræver, at uddannelsesinstitutionerne tilpas-

ser deres pensum, hvor fokus på IT-kompetencer øges, og at de understøtter nye krav til revi-

sor. Den nuværende revisorstand skal også efteruddannes for, at sikre de tillige kan være med 

til at oplære og uddanne de nye revisorer, når de kommer ud fra skolerne for at sikre en sam-

menhørighed mellem uddannelserne og revisionsvirksomhederne. Hans udtrykker bekymring 

for denne tilpasning af uddannelse og oplæring, idet revisors forståelse af de indre sammen-

hænge i regnskaber ikke må blive nedprioriteret i processen: ”… der frygter jeg virkelig, at vi 

med det her, kommer til at have en generation af revisorer, som vil være så sindssygt gode til 

’analytics’, sindssygt gode til kunstig intelligens og se alle mulige spændende trends og alt 

muligt andet. Men sådan den helt basale forståelse af regnskab […] eller nogle af de indre 

sammenhænge i et regnskab, at det får man simpelthen ikke lært, hvis man ryger direkte ud i, 

når man skal teste kontroller, og vi skal bruge analytics og vi skal bruge robotter. Det ville jeg 

være bekymret for.” (Tauby, 2019, linje 275-281). 

Annika ser samme problemstilling med den simple debet-kredit-forståelse og dermed de indre 

sammenhænge i et regnskab. Særligt når størstedelen af de assistancehandlinger, revisorer 

foretager i dag som bogføring m.m., forsvinder til nye teknologier. Hvordan skal nye medar-

bejdere så oplæres i dette? Allerede nu ser hun, at de nye ERP-systemer tilbyder automatisk 

bogføring på baggrund af indscannede bilag, der er første skridt mod kunstigt intelligente løs-

ninger bl.a. omtalt i teoriafsnit 3.5.  
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Uddannelsen af nye medarbejdere i branchen skal tænkes på ny for at sikre, de basale kom-

petencer ikke forsvinder samtidig med, at nye tekniske kompetencer indarbejdes (Annika, 

2019, linje 174-177). I revisionsbranchen ansættes medarbejdere på flere forskellige uddan-

nelsesniveauer, hvorfor selve oplæring af den regnskabsmæssige forståelse skal tænkes ind 

på flere uddannelser og oplæringsforløb for derved at sikre, at alle revisorer fortsat har de 

kompetencer.  

Jens påpeger ligeledes denne problemstillingen, men at det særlige fokus skal være efterud-

dannelse af den eksisterende og ældre revisorstand: ”Der er en masse teknologi, som ligger 

over min forstand. Men jeg har tiltro til, at det fungere. Så det ser jeg heller ikke som nogen 

udfordring, og jeg tror bare, at den nye generation bliver mere og mere begavet på at forstå, 

hvordan teknologi hænger sammen. Udfordringer er måske i virkeligheden hos dem, som har 

været i gamet i lang tid og som er født ind i en lidt anden tid, hvor man gjorde tingene på en 

anden måde” (Serup, 2019, linje 413-417).  

Skoling af revisorstanden, vurderer Christian, skal følge den nuværende oplæringstilgang, 

hvor medarbejdere og revisorer trænes i de værktøjer, man implementerer i dag for at give 

tryghed til den enkeltes anvendelse, jf. teoriafsnit 3.1.3.2, hvorfor denne læring på samme 

måde fremadrettet skal prioriteres (Nielsen, C. B., 2019, linje 267-270). 

Dette afleder sondringen om, hvorvidt der er brug for andre profiler i branchen, eller om der 

internt i branchen kan sikres de rette kompetencer gennem ændring af grunduddannelse eller 

efteruddannelse. Her menes der ikke blot dataanalyse, men at mere teknisk rettede revisions-

fag bliver obligatoriske for alle studerende. Christian kan sagtens forestille sig, at der skal an-

sættes medarbejdere med særlige kompetencer inden for dette område, der ikke nødvendigvis 

skal være revisoruddannede, men som har en teknisk uddannelse for at understøtte revisor i 

revisionsprocessen med større viden om tekniske værktøjer (Nielsen, C. B., 2019, linje 305-

310). 

Jens mener, at brugen af specialister til udviklingen og implementeringen af løsninger vil blive 

aktuelt, men at det fortsat er revisor, som skal anvende teknologierne, efter de har opnået de 

rette kompetencer til at arbejde med dette. ”Jeg tror ikke, der bliver behov for andre, altså med 

en anden uddannelsesbaggrund. Jeg tror bare revisoruddannelsen skal følge med i, hvad det 

er, som revisor skal kunne. Så jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, vi skal hyre programmører 

Vi skal også bevare en professionel skepsis, som manager sidder jeg 
også og har en professionel skepsis over for, hvad min medarbejdere 
har lavet. Vi skal også have bevaret en professionel skepsis over for, 
hvad en computer har lavet. Den er jo ikke klogere end det input, man 

giver den. 

- Annika Raunholt, statsautoriseret revisor 
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og DTU-folk og så videre. Det skal vi selvfølgelig også for at begynde at arbejde med værktøjer 

[…]  men dem der skal bruge løsninger, de der skal anvende teknologierne, vil jeg stadig mene, 

vil være revisoruddannet” (Serup, 2019, linje 624-630). 

Endvidere understreger Jens, at han ikke vurderer det nødvendigt, at revisorer skal opnå en 

IT-revisionsuddannelse for at kunne anvende IT-erklæringer, som skal indgå i revisors revisi-

onsdokumentation for IT-anvendelse og effektivitet heraf. Han understreger, at man som revi-

sor må have tillid til, at de udviklede programmer fungerer (Serup, 2019, linje 410-420). 

Holdningerne til revisors kompetencer i fremtiden er entydige. Revisors nuværende kompe-

tencer skal videreudvikles mod brugen af mere specialiseret og komplekse IT-værktøjer, som 

fx kunstig intelligens, for at kunne fortolke på resultater og vurdere gyldigheden heraf. Dette 

omfatter både intern og ekstern uddannelse samt efteruddannelse af revisorer i branchen, men 

at revisors forståelse af interne sammenhænge i regnskabet og bogføring ikke må blive en 

tabt kunst i denne overgang. 

Gennemgang af de kvalitative interviews udledte konklusionen, at revisors uddannelse skal 

gentænkes med fokus på en mere teknologisk forståelse. Dette omfatter uddannelsesplanerne 

for studierne, som både de nye og erfarne medarbejdere følger på uddannelsesinstitutterne, 

hvad enten dette er HD eller cand.merc.aud. Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret 

herunder i Figur 18. 

Figur 18 - Kompetencer hos revisorer er for lave

Resultaterne mellem de to erfaringskategorier har en forskellig fordeling, hvor de mindre er-

farne revisorer ikke har en enstydig holdning, da fordeling er klokkeformet. Fordelingen blandt 

de erfarende revisorer viser højere grad af enighed. Over 65 procent er overvejende eller helt 

enig i, at kompetencerne er for lave, hvilket er i overensstemmelse med den kvalitative ana-

lyse, hvor alle respondenterne har været i branchen over fem år. Forskellen mellem besvarel-

serne kan findes i, at der de seneste år er foretaget ændringer i sammensætningen af fag på 

fx cand.merc.aud-studierne med efterspørgsel fra FSR, hvor fag som dataanalyse nu er en 

integreret del af uddannelsen (FSR - Danske revisorer, 2020).  
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Ovenstående fordelinger og de kvalitative interviews giver grundlag for at konkludere, at efter-

uddannelse af de eksisterende revisorer har højere prioritet end selve tilpasningen af de nu-

værende uddannelser – dermed ikke sagt, at uddannelserne ikke skal tilpasses løbende i for-

hold til efterspørgslen i branchen.  

4.4.1.3 Investering og rentabilitet 

Udviklingen af nye teknologier til at supportere eller erstatte dele af de revisionsprocesser, 

som den nuværende revisor udfører, er ikke omkostningsfrit. Investeringen i systemerne skal 

derfor foretages af revisionsvirksomhederne selv eller af tredjeparter, der indtræder som løs-

ningsudbyder til revisionsbranchen. Jens, som er ansat i en stor revisionsvirksomhed, frem-

hæver, at godkendelsesprocessen i større og internationale revisionsvirksomheder ikke er en 

simpel proces, men at større investeringer kræver mange lag af godkendelse før, dette kan 

blive udviklet. ”Det ene bud er, at vi er nok lidt en supertanker herinde, vi har, jeg ved ikke hvor 

mange kunder, hvor vi udfører revision eller tilsvarende til revision. Så det der med at en ap-

proach, det kræver enormt meget godkendelse” (Serup, 2019, linje 429-433). 

Partnerstrukturen er gennemgået i foregående analyseafsnit, jf. afsnit 4.3.3, hvor en af udfor-

dringerne ved denne struktur er godkendelsesprocessen af nye investeringer, idet der er flere 

som skal godkende investeringer i ny teknologier. Denne investeringsvillighed skal sammen-

holdes med, at partnerkredse i danske revisionsvirksomheder har en overvægt af ældre part-

nere, hvis fokus ikke længere er på investeringer i udvikling, men opsparing til tiden efter ar-

bejdslivet. Hvorimod de yngre partnere ser behov for investering, for at sikre revisionsvirksom-

hedernes relevans i fremtiden. Dette perspektiv tilføjer Hans en nuance til, da han har oplevet 

en øget investeringsvillighed over de seneste år, men at der skal være mere fokus på dette, 

idet det fortsat er en udfordring for branchen: ”Nu synes jeg, der er sket rigtig meget de sidste 

par år, og jeg fornemmer også fra partnergruppens side, at der er en ret stor villighed til at 

investere i det her. Men jeg tror, det er en udfordring” (Tauby, 2019, linje 508-510). 

Investeringsvilligheden i teknologierne består i en sondring mellem kompleksitet og omkost-

ning ved udvikling. Herved forstås, at mindre komplekse værktøjer påvirker effektiviteten og 

kvaliteten i revisionsprocessen i lavere grad, men omkostningsniveauet af investeringen er 

mere overskuelig for de fleste revisionsvirksomheder. Omvendt medfører investering i kom-

plekse teknologier med en grad af kunstig intelligens potentielt en mærkbar forskel i effektivi-

teten og kvaliteten af revisionssagerne, men er samtidig meget dyrt at investere i, hvorfor der 

er en generel tilbageholdenhed for investeringen i disse.  

Og så er det jo op til den enkelte revisor, hvornår er nok, nok […] hvis 
vi virkelig skal drive det, så tror jeg, vi måske skal have flere KPI’er, 

der går den vej. 

- Hans Tauby, statsautoriseret revisor 
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Jens understreger, at de store revisionsvirksomheder vil gå forrest i denne udvikling, men han 

ser ikke større konsekvenser for de mellemstore og mindre revisionsvirksomheder i Danmark. 

Han forventer, revisionsstander og lovgivning vil afvente udviklingen førend, der lægges op til 

en ændret revisionsproces, hvorfor de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder kan nå 

at følge med de store revisionsvirksomheder: ”Jeg tror, hvis jeg starter med det sidste i forhold 

til det her med, hvordan udbudssituation/konkurrencesituationen kunne være påvirket. Så ja, 

der ligger rigtig store investeringer, og det får mig til at tro, at det ville være de største, der går 

forrest på det her. Men jeg tror ikke, det kommer til at udhule, fordi jeg tror, at for reglerne/stan-

darderne vil der være et slack i forhold til, hvornår det nødvendigvis sætter det som standard, 

at revisionshusene skal kunne det” (Serup, 2019, linje 574-579).  

Hans supplerer Jens i forhold til, at Revisorgruppen Danmark samlet set er det største revisor-

netværk i Danmark26, hvorfor de også har midlerne til at investere i denne udvikling. Der er 

dog langt flere medlemmer, hvorfor det kan være en større udfordring at opnå enighed om 

investeringer blandt endnu flere partnere og medlemsvirksomheder (Tauby, 2019, linje 574-

586).  

Ane fremhæver, at der også skal være fokus på at investere i udviklingen af de rigtige løsnin-

ger, og at det ikke må blive blot for udviklingens skyld. Formålet med investeringerne skal være 

på plads, før selve udviklingen påbegyndes (Aasand, 2019, linje 289-288). 

Investeringen på den enkelte revisionsopgave er et andet perspektiv, hvor den jobansvarlige 

partner og revisionsteamet skal være indstillet på at investere tiden i at implementere nye 

værktøjer herunder den omkostning, som det kan have for rentabilitet på de enkelte sager mod 

den fremtidige besparelse. Hans eksemplificerer dette: ”Og så er det jo op til den enkelte revi-

sor, hvornår er nok, nok. Og det var så at hakke 10 lønsedler af, og jeg i øvrigt skal investere 

100.000 ekstra på min sag ved at bruge ’Analytics’. Men hvor er guleroden så ved, at jeg gøre 

det? […] hvis vi virkelig skal drive det, så tror jeg, vi måske skal have flere KPI’er, der går den 

vej” (Tauby, 2019, linje 503-506).  

Heri beskrives dilemmaet for flere revisionsvirksomheder i beslutningen om at fortsætte med 

den nuværende revisionstilgang, hvor man eksempelvis tjekker 10 bilag, frem for eksempelvis 

test af hele populationen med ny teknologi. Begge tilgange er tilstrækkeligt for de nuværende 

revisionsstandarder, men sammenholdt med omkostningen ved implementering af ny tekno-

logi, kan argumentet for investeringen være svækket. 

Annika fremhæver, at selvom en robotløsning eller andet ville kunne køre i døgndrift, vil der 

stadig være behov for at indlæse data samt validere resultaterne heraf. Dertil skal der foreta-

ges en cost-benefit analyse af, hvornår det bliver rentabelt at udvikle, idet omkostningen ved 

investering svarer til rigtig mange traineelønninger, der alternativt kan fortsætte med manuelt 

arbejde (Annika, 2019, linje 185-190). 

26 Revisorgruppen Danmark har 24 medlemsfirmaer med hhv. 260 statsautoriserede revisorer ansat og 1.400 medarbejdere, 

hvorfor de er Danmarks største netværk af statsautoriserede revisionsvirksomheder (Revisorgruppen Danmark, 2020).
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Revisorerne interviewet til undersøgelsen ser altså to udfordringer i forhold til investeringerne. 

Den ene er, at beslutningstagerne skal godkende udvikling af systemerne, og den anden er, 

at omkostninger, der følger implementeringen, kan overstige behovet.  

Respondenterne fra den kvalitative analyse fremhævede behovet for, at der skulle være fokus 

på, at udviklingen i branchen ikke holdes tilbage af den ældre generation af revisorer, hvis 

investeringsvillighed vurderes lavere end den yngre generation af partnere, der ser behov for 

investering i fremtiden. Dertil er de nuværende standarder ikke skrevet med henblik på anven-

delsen af avancerede IT-løsninger som kunstig intelligens, hvor systemet vil være i stand til 

gennemgå hele populationen og mere specifikt identificere samt kontrollere de posteringer 

med højest risiko. Derimod er standarderne baseret på en manuel revisionsproces, hvor revi-

sor kan nøjes med fx at udtage stikprøver. Det afleder problemstillingen om, hvorfor revisor 

skal investere i udviklingen og implementeringen af systemer, der fx tester fulde populationer, 

når risikoen kan afdækkes ved en gennemgang af stikprøver, hvilket yngste medarbejder på 

revisionsteamet kan gøre til en relativt lav omkostning.  

Det er undersøgt med to spørgsmål til respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 

revisors syn på holdningsforskellen mellem den udførende og beslutningstagende del af revi-

sionsvirksomhederne, er undersøgt. Resultaterne er præsenteret i Figur 19.  

Figur 19 - Der er et gap mellem beslutningstager og dem, der føler behovet for nye løsninger

Besvarelserne viser en generel uenighed mellem de to erfaringsgrupper. 64 procent af de er-

farne medarbejdere svarer ’hverken eller’ eller derunder. Hans og Jens fremhævede i den 

kvalitative del af analysen, at de generelt set ser villighed for denne investering på øvre ni-

veauer. Dog viser fordelingen, at de mere erfarende medarbejdere har oplevet en ændring i 

partnernes investeringsprioritering, hvorfor de er overvejende mere uenige sammenholdt med 

den yngre generation af revisorer. Den yngre generation af revisorer er overvejende enige i, 

at der er en holdningsforskel og ser dette som en udfordring for udviklingen i branchen. Årsa-

gen til denne holdning kan findes i, at den yngre generation er opvokset med en hurtig teknisk 
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udvikling sammenholdt med den ældre generation, hvorfor hastigheden i implementeringen af 

ny teknologi kan virke lavere.  

Analyseres sammenhængen mellem selve rentabilitetsperspektivet på den enkelte revisions-

opgave, ses en større sammenhæng på tværs af de to erfaringskategorier. Resultaterne er 

præsenteret i Figur 20. 

Figur 20 - Rentabiliteten er for lav eller usikker i forhold til investeringen

Den største forskel mellem kategorierne er, at de mere erfarne har flest besvarelser i ’hverken 

eller’, mens den mindre erfarne gruppe har en større fordeling i ’overvejende enig’ eller ’helt 

enig’. Det går i spænd med forklaringerne i de kvalitative interviews, idet de mere erfarende 

revisorer rejste problemstillingen om, at det kan være mere rentabelt blot at tage fx stikprøver 

sammenholdt med implementering af en dyr teknologi. For at imødegå denne udfordring frem-

hævede Hans et behov for, at implementere KPI’er i revisionsbranchen som skal fremme bru-

gen af ny teknologi (Tauby, 2019, linje 120-125). Henset til kravene i ISQC 1 til de menneske-

lige ressourcer, skal der forelægge procedurer for vederlæggelse, som er med til at fremme 

kvaliteten af det udførte arbejde, jf. teoriafsnit 3.1.3.1.  

Ovenstående viser, at de mere erfarne revisorer ikke er overvejende enige i, at der er gap 

mellem udførende medarbejder og beslutningstager i forbindelse med behovet for ny tekno-

logi. Dette er ikke gældende for de mindre erfarne revisorer, som ser et større gap mellem de 

to grupper. 

Omvendt ser den mindre erfarne gruppe ikke, at rentabiliteten er en decideret udfordring ved 

implementering, hvorimod den mere erfarne gruppe er mere overbevist om dette. 

4.4.1.4 Datatilgængelighed og datadisciplin 

Det sidste forhold, som de forespurgte revisorer fremhæver, er datatilgængelighed og datadi-

sciplin, der er behandlet samlet i dette afsnit. En del virksomheder i Danmark anvender fortsat 

gamle versioner af ERP-systemer, det oplever revisorer som en begrænsning for at modtage 

mere detaljeret data til revisionen. Hans underbygger dette, da han flere gange har oplevet, at 

kunderne anvender ERP-systemer, som ikke er blevet opgraderet i mange år, hvorfor det kan 
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være svært at få dataudtræk til mere datadrevet revision: ”Så er der rigtig mange af vores 

kunder som ikke er parate, for deres data er sindssygt ustruktureret, og anvender en eller 

anden gammel NAV (red. Microsoft Dynamics Navision) fra 80'erne. Selv på store kunder, der 

har jeg mange, som slet ikke er parate til at køre en fuld ‘robotics’ løsning, og vi må se, om vi 

kan trække alle vores data. Vi kører et system, der er så gammelt, så data er slet ikke så 

struktureret godt nok til, at man ville kunne gøre det” (Tauby, 2019, linje 554-559). 

Hvis der tolkes på Hans’ svar, beskriver han indirekte, at det ikke er manglende villighed hos 

kunderne for at udlevere data til revisor, men at det er ERP-systemerne, der begrænser det. 

Dertil at kunderne måske ikke anvender det fulde potentiale, hvorfor de heller ikke har haft 

behov for en opgradering af systemet, særligt når en opgradering af ERP-systemer kan være 

meget omkostningsfuld. Ane underbygger dette ved at slå fast, at kvaliteten i registreringerne 

er afgørende, samt at de fulde funktioner skal anvendes for at sikre den interne sammenhæng 

mellem submoduler. Hvis denne sammenhæng ikke eksisterer, begrænses analysemulighe-

derne: ”Problemet er nok, at det hænger meget sammen med, hvad for en datakvalitet vi kan 

få fra kunderne, og der har vores kunder også en lang rejse, for ligesom at understøtte kvali-

teten i deres registreringer og også villigheden til at forstå, hvad er det vi skal bruge og arbejde 

sammen med på den måde” (Aasand, 2019, linje 76-79). 

Jens uddyber med, at man også kan bruge andre databaser end blot kundernes ERP-syste-

mer. Det er eksempelvis ved at foretage baggrundsvurdering af kunder samt dokumentere 

dette standardiseret i revisionsfilerne: ”Der er jo en masse databaser, hvor man kunne søge 

indhold, og hvis det er op til den enkelte i bund og grund at starte fra scratch og begynde at 

Google og række ud til netværk osv. for at høre, jamen kunne teknologi så i stedet i bund og 

grund lave en ret robust baggrundsinformation som samler ind på nogle af de her mennesker, 

og ejerstruktur er der også i databaser” (Serup, 2019, linje 264-268). 

Udfordringer vedrørende data beskriver revisorerne som dels tilgængeligheden, dels registre-

ringsdisciplinen. Nogle revisorer oplever udfordring med at modtage data fra kunder, hvor en 

primær grund er ældre ERP-systemer. Registreringsdisciplinen begrundes med en ikke fuld 

udnyttelse af mulighederne i ERP-systemerne hos kunderne, samt revisors manglende udnyt-

telse af eksterne datakilder.  

Datatilgængelighed og datadisciplin hos kunderne blev analyseret og viste en overvejende 

holdning blandt respondenter om, at tilgængeligheden af data hos kunderne var påvirket af 

ældre ERP-systemer, hvilket også var problemet med datadisciplinen, da kunderne derfor ikke 

anvendte de fulde funktioner af de gamle ERP-systemer.  

I spørgeskemaundersøgelserne er der medtaget begge elementer som et spørgsmål til re-

spondenterne, hvor de forholder sig til, hvorvidt datatilgængelighed og datadisciplin hos kun-

derne i branchen er en udfordring for implementering af ny teknologi. Resultaterne er gennem-

gået herunder og medtaget som Figur 21 og Figur 22. 
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Resultaterne af respondenternes holdning til datatilgængeligheden er sammenholdt med da-

tadisciplinen mere spredte og fordelte.  

Spørgeskemaundersøgelsen med respondenternes vurdering af datatilgængelighed og data-

disciplin hos kunderne viser en generel enighed på begge parametre. Respondenternes vur-

dering af datadisciplinen har den største enighed, hvor 80 procent er overvejende eller helt 

enig i spørgsmål. Resultat af denne udfordring er i overensstemmelse med udledte holdnin-

ger fra de afholdte interviews, hvor det blev fremhævet, at kunderne ikke anvender deres 

ERP-systemer fuldt ud, og den interne sammenhæng er mindre god.  

Der forekommer større brede i vurderingerne af datatilgængeligheden fra respondenterne, 

hvor 60 procent vurderer at være enig, hvor der her er en større andel overvejende enig sam-

menholdt med datadisciplinen, samt at der er en højere grad af ’hverken eller’ samt uenige. 

Dette indikerer at tilgængeligheden af data til datadrevne revisioner er bedre end det underlig-

gende data. Denne forskel i holdning er sammenfaldende med de udledte holdninger af inter-

viewundersøgelsen, idet kunderne gerne vil udlevere data, men oftest er det den underlig-

gende kvalitet af materialet som er udfordringen. 

4.4.2 Delkonklusion 

De forudgående afsnit analyserede revisors forståelse af, syn på fordelene ved brug af samt 

implementering af kunstig intelligens og ny teknologi. Dette udmundende i en analyse af de 

udfordringerne, som revisor ser ved fremtidig implementering af kunstig intelligens og nye tek-

nologier. Undersøgelsen ledte til følgende udfordringer: 
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Nuværende standarder og compliance

Analysen udledte, at revisorerne anser de nuværende revisionsstandarder som begrænsende 

for udviklingen i branchen. Særligt hvis implementeringen af ny teknologi ikke er compliant 

med revisionsstandarderne. Den professionelle skepsis er udfordret ved implementeringen af 

kunstig intelligens og nye teknologier. De forhold som revisorerne fremhævede i den kvalitative 

del af analysen blev bekræftet af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i den kvantitative 

del.  

Revisors kompetencer

På trods af at revisorer gennemfører lange uddannelser og efteruddannelse, vurderer reviso-

rerne ligeledes at kompetenceniveauet er en udfordring for yderligere implementering. Især 

fremhæves, at revisors kompetencer inden for IT-forståelse skal højnes for at understøtte bru-

gen af nye teknologier. Det skal indføres som en del af uddannelsesinstitutionernes obligato-

riske fag, samtidig skal der sikres efteruddannelse af medarbejderne i branchen, der ikke læn-

gere er tilknyttet eksterne uddannelsesforløb. Dog fremhæves det, at revisors forståelse af de 

interne sammenhænge i regnskaber samt bogføringen ikke må gå tabt i transformationen. Der 

er delte holdning om, hvorvidt der skal ansættes nye medarbejdere i branchen med IT-uddan-

nelser frem for revisionsuddannelse til at understøtte revisor. 

Investering og rentabilitet 

Revisionsvirksomhedernes partnerstruktur anses af revisorerne som en udfordring, idet der er 

forskel mellem de beslutningstagende partnerne, som godkender investeringer, og medarbej-

derne som udfører revisionen. Derfor er vurderingen af behovet for investeringer udfordret, 

idet udførende revisorer ser det som en nødvendighed, mens partnerne, som skal foretage 

investeringen, ikke på samme måde har øje for behovet. Dette bekræftes endvidere af spør-

geskemaundersøgelsen, hvor de mindre erfarne anser en større kløft mellem beslutningstager 

og medarbejderne, end de mere erfarne gør.  

Rentabilitetsaspektet blev i mindre grad fremhævet som en udfordring af de interviewede re-

visorer, hvilket heller ikke i spørgeskemaundersøgelsen blev vurderet som en større udfor-

dring. Denne udfordring er derfor ikke undersøgt yderligere i den kommende diskussion. 

Datatilgængelighed og datadisciplin

Revisorerne anser datatilgængeligheden og –disciplinen som en udfordring ved implemente-

ring af ny teknologi. Spørgeskemaundersøgelsen underbyggede revisorernes holdning, hvor 

resultaterne viste, at disciplinen var den væsentligste udfordring af de to. 



Diskussion 
5.1 Revisionsstandarder 

5.2 Data 

5.3 Kompetencer 

5.4 Investering 

Afsnittets indhold 

Afhandlingens diskussionsafsnit tager udspring i de udfordringer ved implementeringen af 

kunstig intelligens og ny teknologi, som revisorerne identificerede i det foregående analy-

seafsnit. Diskussion inddrager den teoretiske baggrund for revision og revisionsprocessen 

samt revisorernes holdninger. Derudover inddrages relevante eksperter, som præsenteres 

for revisorernes holdninger, og belyser det med deres perspektiv på udfordringerne.  

Diskussionen udleder desuden løsningsforslag, som fører til forfatternes anbefalinger i næ-

ste afsnit. 
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5 DISKUSSION

fhandlingens analyse udledte fem udfordringer, som revisorerne anser som kritiske den 

fremtidige implementering af kunstig intelligens og ny teknologi. De udfordringer omfatter 

1) revisionsstandarderne, 2) revisors kompetencer, 3) investeringsvillighed og 4) datatilgæn-

gelighed og 5) datadisciplin. Ikke alle udfordringer blev anset som lige betydelige. De tre mest 

betydelige udfordringer er revisionsstandarderne, revisors kompetencer og datadisciplinen. 

Derudover blev udfordringerne vedrørende investeringsvillighed og datatilgængelighed gradu-

eret med en overvejende grad af enighed.  

Den kommende diskussion er struktureret ud fra revisorernes syn på, hvor løsningen på ud-

fordringen ligger. Altså om det er en udfordring, som skal løses eksternt eller en udfordring, 

som skal løses internt i branchen: 

Udfordring Eksternt/internt Revisors syn på løsning

Revisionsstandarder Eksternt Revisionsstandarder skal tilpasses ny teknologi 

Data Eksternt Kunderne skal opkvalificere deres arbejde med 

data 

Kompetencer Eksternt og in-

ternt 

Revisors kompetencer skal øges inden for IT 

gennem ekstern uddannelse og intern efterud-

dannelse 

Investeringsvillighed Internt Ikke noget reelt løsningsforslag 

Diskussionen er altså bygget op omkring disse udfordringer i oplistede rækkefølge. Til at dis-

kutere udfordringer og løsningsforslag er der foretaget ekspertinterviews. For en detaljeret 

gennemgang af eksperterne henvises til metodeafsnit 2.4.2.1.3. Herunder er de oplistet på ny 

med baggrund og hvilken udfordring, de kan udtale sig om.  

Navn Baggrund Udfordring

Sune Holm Statsautoriseret revisor, faglig leder i en stor 

revisionsvirksomhed 

Revisionsstandarder 

Rune Kaagaard 

Nielsen

Statsautoriseret revisor, leder af dataanaly-

seafdeling i en stor revisionsvirksomhed 

Datatilgængelighed 

Datadisciplin 

Christian Lehmann 

Nielsen 

Statsautoriseret revisor, transformationsle-

der i en stor revisionsvirksomhed 

Kompetencer 

Investeringsvillighed 

5.1 REVISIONSSTANDARDER

Et af hovedpunkterne, som blev udledt af analysens interviews og spørgeskema, var, at revi-

sorerne ser standarderne som en udfordring ved anvendelse af ny teknologi i revisionsproces-

sen. Udfordringen blev undersøgt nærmere samt de underliggende problemstillinger, der blev 

A
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fremhævet af de adspurgte revisorer. Problemstillingerne, der blev fremhævet, omfatter pro-

blematikken i at implementere ny teknologi og sikre, det overholder de gældende standarder, 

samt at revisor forsat kan opretholde sin professionelle skepsis ved brug af avanceret tekno-

logier. Med andre ord ser revisorerne løsningen på problemstillingen som en ekstern drevet 

proces i form af en opdatering af standarderne. Disse problemstillinger vil blive diskuteret i 

indeværende afsnit med henblik på at fremhæve muligheder for, hvordan revisorer kan under-

støttes i fremtiden, og sikre denne udfordring ikke bliver en hindring for udviklingen af nye 

teknologier i branchen. 

Sune forstår de øvrige revisorers problemstilling i forhold til brugen af ny teknologi og de gæl-

dende standarder, hvilket han ser i to forhold: 1) at de nuværende standarder ikke understøtter 

brugen af teknologi til udførsel af dele af revisionsprocessen, og 2) usikkerheden i revisions-

branchen er forestående til en transformation, og hvordan dette kommer til at påvirke reviso-

rerne, hvilket han underbygger: ”Men grundlæggende er det frygten for, at standarderne ikke 

er nået dertil, og det kommer de nok ikke inden for de næste par år. Men det arbejder de jo på 

at få ind. Så det er nok derfor, jeg tænker revisorerne er nervøse for at bruge det, […] og igen 

teknologier er mange ting, og hvis vi bare tænker analytics eller for den sags skyld helt stan-

dardiserede udvekslinger af materiale med kunderne, er det uagtet hvilken teknologi vi bruger 

– vil compliance-kravene stige” (Holm, 2020, linje 57-62). 

Kvalitetsdelen og overholdelsen af de gældende standarder, erkender Sune, er en udfordring. 

Særligt vurderingen af, ’hvornår er nok, nok’, når revisor skal vurdere om det indhentede revi-

sionsbevis er egnet og tilstrækkeligt for at underbygge konklusionen. Ved brugen af dataana-

lyse nu og ny teknologi i fremtiden, vil der fortsat være sondringen mellem ’kan jeg bruge 

værktøjet som risikovurderingshandling, eller er der tale om yderligere revisionshandling’, samt 

korrekt dokumentation heraf (Holm, 2020, linje 30-36). I forlængelse heraf anfører Sune at 

denne sondring er svær, men at den nuværende revisorstand er ansvarsfulde, og udfordringen 

bunder i revisors nervøsitet om, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis ved brugen 

af teknologi (Holm, 2020, linje 127-130). For at underbygge denne udfordring har IAASB ud-

arbejdet en opdateret version af ISA 315 i forhold til anvendelse af automatiske værkøjer og 

teknikker i risikovurderingsprocessen som vil være gældende for 2022 revisionerne. Omvendt 

er der endnu ikke udarbejdet en opdateret version af ISA 330 i forhold til revisors reaktion på 

identificeret risici, jf. teoriafsnit 3.4. Kravene til dokumentation af denne sondring bliver mere 

Det kræver dog, at man i virkeligheden ser lidt bort fra, at det er tekno-
logi, og så antager at det teknologien gør for dig, det man kunne have 

gjort selv, hvis man havde uendelig mange timer i sit liv til at udføre 
det samme. 

- Sune Holm, faglig ekspert
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konkrete i forhold til den enkelte sondring, hvorfor fortolkningselementet udtages af sondrin-

gen.  

Den anden udfordring, som branchen står overfor, er hvordan den teknologiske transformation 

vil påvirke medarbejdernes nuværende arbejdsgange og relevans. Dette vurderer Sune ikke 

relevant inden for den kommende årrække, som han fremfører i ovenstående citat. At digitali-

seringen ultimativt vil påvirke behovet for medarbejdere, uddyber Sune: ”Jeg tror det er en 

kombination af, at der er nogen, som kan se at jo mere digitaliseret, vi bliver, og her taler vi 

selvfølgelig ud i yderste potens, er det Blockchain og AI, ja så ændrer naturen sig på, hvad 

revisor skal kunne udføre, og hvilke niveauer vi skal anvende” (Holm, 2020, linje 98-102). 

Sune er altså ikke i tvivl om, at udviklingen af ny teknologi vil transformere branchen, når der 

tales om teknologier som Blockchain eller kunstig intelligens, men hvornår dette vil ramme 

branchen, vides ikke. Hans bedste skøn er, at det ikke kommer til at ske de kommende år, idet 

læringskurven skal være høj for teknologierne, hvis teknologierne skal oplæres til det niveau 

revisors forståelse er i dag og forstå sammenhænge. Han vurderer, at der kan implementeres 

nye teknologier, som kan erstatte revisors handlinger på nogle områder. Dog mente de øvrige 

interviews med revisorer, at ny teknologi kun vil blive supporterende. Teorien underbygger 

Sunes holdning, idet den siger, at størstedelen af revisors arbejde i dag vil kunne automatise-

res i fremtiden, jf. teoriafsnit 3.3.  

Fortolkningen af standarderne betragter Sune ikke som en hindring for udviklingen i branchen 

på nuværende tidspunkt, idet fortolkningen af standarderne kan foretages med udgangspunkt 

i hvis det var en menneskelig revisor, som udførte arbejdet: ”Så det rækker relativt vidt i, hvad 

problemstillingerne er og grundlæggende er alle jo klar over, at standarderne skal justeres. 

Når det så er sagt, så synes jeg egentlig i min optik, at man kan tolke ind i standarderne, som 

de er i dag og fortsat kunne anvende teknologien. Det kræver dog, at man i virkeligheden ser 

lidt bort fra, at det er teknologi, og så antager, at det teknologien gør for dig, det man kunne 

have gjort selv, hvis man havde uendelig mange timer i sit liv til at udføre det samme” (Holm, 

2020, linje 45-50). I teorien er stikprøvetilgangen nødvendig, da det ikke er effektivt at foretage 

fuld revision af populationer, men med teknologi muliggøres test af fulde populationer, jf. teo-

riafsnit 3.2.3.2. 

De nuværende revisionsstandarder er skrevet i en tid, der ligger før den digitale transformation 

af alle brancher. De er ikke ajourført med de muligheder, som teknologi åbner op for. Der 

forekommer derfor begrænset omtale af teknologien og anvendelsen heraf i standarderne, 

hvilket Sune fremhæver, men siger samtidig, at det ikke skal begrænse udviklingen: ”Ét er en 

kultur i, hvordan vi har tolket standarderne tidligere, at man har en fast tanke om, hvordan man 

reviderer og så, som jeg sagde tidligere, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er ikke omtalt 

i vores standarder. Jeg tror nok, der er en enkelt af dem, der bruger ordet ’teknologi’, men det 

er nok mere i relation til, hvilken teknologi bruger kunderne i form af rapporteringsværkøjer 

mm. Der er jo ikke taget højde for den her udvikling endnu. Så det er nok også, at man læner 
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sig tilbage og siger, at det ikke omtalt, der er ikke nogen, der har svaret. Ergo er vi usikre på 

om det kan bruges. Og det gælder jo hele paletten” (Holm, 2020, linje 155-162).  

Sammenholdes Sunes vurdering med revisionsteorien for indsamling af revisionsbevis, er der 

syv muligheder, i form af: inspektion, observation, forespørgsel, eksterne bekræftelser, gen-

beregning, genudførsel, analytisk handlinger og skimming, jf. teoriafsnit 3.2.3.1. Flere af hand-

lingerne vurderes ikke at være begrænset af, at nye teknologier anvendes frem for en menne-

skelig revisor, særligt inspektion, eksterne bekræftelser, genberegning, analytiske handlinger 

og skimming vil kunne erstattes. Det er eksemplificeret i teoriafsnittet om den fremtidige revi-

sionsproces 3.5.1. IAASB har i 2019 frigivet en opdateret version af ISA 315, hvor brugen af 

automatiserede værktøjer og teknikker er indbefattet, hvilket omfatter teknologier som kunstig 

intelligens og automatiseringsrobotter, jf. teoriafsnit 3.4. Sammenholdt med at dataanalyse be-

gyndte som det nye inden for revision tilbage i midten af 2010’erne og standarden først vil 

være gældende for 2022 revisioner, må der vurderes en længere reaktionstid fra standardsæt-

terne i revisionsbranchen.  

Fortolkningen af standarderne er en vigtig del af implementeringen af teknologi i revisionspro-

cessen og sikrer, at den nuværende udvikling i branchen fortsættes. Dette skal foretages i tæt 

samarbejde med de lokale regulatorer for at sikre en ensartet fortolkning, uddyber Sune: ”Men 

det er lige så meget, når vi taler metodik, det gælder i min optik i hvert fald alle ’big four’ 

metodikker, så er det en fortolkning af standarderne. Så det er et spørgsmål om, hvor langt vi 

tør tolke, men den tolkning sker jo også og skal ske i tæt samarbejde med regulatorer. Selv-

følgelig på en knivsæg for de vil jo også gerne udvikle vores forretning for at sikre os, at vi 

tilbyder ydelse med knald høj kvalitet, men jeg tror meget på at en dialog med de lokale regu-

latorer, som skal sikre en ens fortolkning af standarderne” (Holm, 2020, linje 171-176). I for-

længelse af denne beskrivelse kan dette sammenholdes med ISQC 1, der beskriver, at det er 

revisionsvirksomhedens ledelses ansvar at sikre, der foreligger værktøjer, som understøtter 

en høj grad af sikkerhed i det udførte arbejde, samt at processen er i overensstemmelse med 

underliggende revisionsstandarder, jf. teoriafsnit 3.1.3.1. IAASB har to standarder i proces, der 

omfatter den nye standard ISQM 1 og en opdatering af ISA 220, hvormed ledelsens og revisi-

onsteamet skal sikre korrekt anvendelse af værktøjer, og at de overholder gældende krav i alle 

standarderne, jf. teoriafsnit 3.4.  

Teknologi vil dog ikke kun afhjælpe revisor med arbejdsopgaver, det vil også medføre nye risici 

grundet den bedre indsigt i virksomhedernes transaktioner samt kravene til forståelsen af sy-

stemerne. Sune påpeger dette som bagsiden af medaljen, idet revisor skal forholde sig til den 

bedre indsigt og de nye risici, der opstår som følge af denne indsigt. Dertil skal revisor sikre, 

at den anvendte teknologi lever op til kravene i standarderne (Holm, 2020, linje 20-35). Dette 

stiller nye krav til datateknisk afdeling i revisionsvirksomhederne for at foretage den løbende 

overvågning af de anvendte værktøjer. Der skal derfor etableres back-office funktioner til at 

sikre denne løbende overholdelse af revisionsstandarderne (Holm, 2020, linje 76-82). Den 

øverste ledelse skal sikre overholdelse af revisionsstandarder i forhold til anvendte teknologier, 
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men dette kan uddelegeres i flere afdelinger, fx så ansvaret opdeles mellem en faglig afdeling 

med ansvaret for den løbende overvågning og en datateknisk afdeling med ansvaret for ud-

vikling af løsninger samt test heraf, jf. teoriafsnit 3.1.3.1. Sunes syn på kravene for fremtiden 

vurderes at være i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, idet kvalitetsstyringen kan for-

deles mellem flere interne funktioner i revisionsvirksomheden. Kravene til dokumentationen af 

revisionsværktøjers funktionsdygtighed vil blive en større del revisionsdokumentation i fremti-

den, hvor særligt graden af dokumentation som revisionsteamet skal udarbejde, vil være af-

hængende om, værktøjerne er centralt udviklede eller særudviklet eller –tilpasset værktøjer på 

de enkelte revisionsopgaver. Centralt udviklede værktøjers funktionsdygtighed vil kunne do-

kumenteres mere centralt, hvor særudviklet eller –tilpasset værktøjer vil kræve mere dokumen-

tation af revisionsteamet, jf. teoriafsnit 3.4. 

Branchen står derfor stadig foran en stor transformation, både hvad angår den interne hånd-

tering i revisionsvirksomhederne såvel som udviklingen af teknologierne, jf. teoriafsnit 3.5.1, 

hvor mulighederne er mange i forhold til, hvordan revisors nuværende forretningsgange vil 

blive udført af teknologier i fremtiden, og revisor kan derfor fokusere på andre dele af arbejdet. 

Dette underbygger Sune: ”På den anden side skulle vi jo gerne kunne yde andre ydelser til 

vores kunder og rådgivning, og jeg håber da at det er den ”spændende” del af revisionen, der 

er tilbage. Ikke bare for at sige, jeg tror ikke på, at revisionsbranchen uddør, men det er klart, 

at den ændrer sig markant” (Holm, 2020, linje 114-117). 

Revisors opgaver vil ændres i fremtiden, hvor der vil være et øget fokus på kunderne eller 

andre arbejdsopgaver, der tilføjes til revisionsprocessen ved implementering af nye teknolo-

gier, som Sune anfører dette i ovenstående afsnit. De interviewede revisorer anså, at der var 

et behov for en tilpasning af standarderne for at understøtte ny teknologi i branchen, altså at 

udfordringen skal løses i branchen af de regulerende instanser. Sune deler denne holdning og 

mener, at der er et behov for en opdatering af standarderne, men også at der fortsat skal 

fortolkes på de gældende standarder og udvikle ny teknologier på baggrund heraf. Dialogen 

med de lokale myndigheder er meget relevant i denne fortolkningsproces. Afslutningsvis er 

Sunes forslag til at imødegå de udfordringer i branchen gennemgået i nedenstående afsnit.  

5.1.1 Løsningsforslag 

Sune ser to måder, hvorpå man kan understøtte den fortsatte udvikling af korrekt brug af tek-

nologi i revisionsbranchen: 1) er i forhold til standarderne, og 2) er i forhold til korrekt imple-

mentering. 

Men jeg kan se det på den dialog, vi selv har med Erhvervsstyrelsen, 
at der er fokus og en anerkendelse af, at teknologien vil være en 

større spiller, og hvordan vi bruger den. 

- Sune Holm, faglig ekspert 
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Revisionsstandarderne

For revisionsstandarderne påpeger Sune to aspekter, 1) en opdatering af de nuværende stan-

darder, men vurderer ikke dette realistisk på den korte bane, og 2) at samarbejdet med de 

regulerende myndigheder skal sikre en ensartet fortolkning af standarderne. Sune underbyg-

ger dette: ”Men jeg kan se det på den dialog, vi selv har med Erhvervsstyrelsen, at der er fokus 

og en anerkendelse af, at teknologien vil være en større spiller, og hvordan vi bruger den. De 

er meget interesseret også i at vide, hvordan vi kan implementere det. Men vi har jo taget det 

første skridt. Det tror jeg, de fleste har gjort, ved at sige, jamen vi må forvente, at change 

management og dokumentation af teknologien er på plads” (Holm, 2020, linje 181-185).  

Dette er ikke den forhåbning, som revisorerne har, men sammenholdes ovenstående citat med 

teoriafsnittet, vurderes denne håndtering bedst, når IAASB har undersøgt de nuværende revi-

sionsstandarder i forhold til en opdatering, indtil udarbejdelse af den opdateret ISA 315 i 2019, 

jf. teoriafsnit 3.4.  

Implementering på kort sigt 

Sune påpeger, at den nuværende regulering ikke begrænser brugen af ny teknologi i revisi-

onsprocessen, men at på kort sigt vil det kræve en fortolkning, der skal håndteres med en 

løbende dialog med lokale myndigheder. Dermed vil implementeringen på kort sigt være mu-

ligt, men at fokus skal placeres på områder, hvor inddragelsen af den professionelle dømme-

kraft er begrænset: ”Jeg tror, at det er mest sandsynligt, at teknologien på den korte bane vil 

overtage low-risk områder, hvor de betydelige risici og high-risk områder, vi kigger ind i, fortsat 

kræver så meget professionel dømmekraft, at den tunge revisor, den mest erfarne revisor, 

stadigvæk er nødvendig. Og der er jo også på de områder i særdeleshed et større samspil 

med forskellige områder af et regnskab og erklæringsopgaver, og der ser jeg nok teknologien 

i hvert fald være lidt fjernere fra at kunne løse den kompleksitet” (Holm, 2020, linje 104-109). 

Revisors skal derfor forberede sig i fremtiden på at være dybere nede i de mere komplekse 

områder, hvor revisor understøttes af teknologien, men at mere ikke-komplekse områder vil 

blive overtaget af teknologien på kort sigt. 

5.1.2 Delkonklusion 

Revisorerne anså, at revisionsstandarderne er en udfordring for den nuværende udvikling af 

nye teknologier til implementering i revisionsprocessen, men Sune anfører, at dette ikke nød-

vendigvis til være en problemstilling på kort sigt. Sune modsiger ikke revisorernes holdning til 

en opdatering af revisionsstandarderne, som er skrevet under andre forudsætninger, men at 

der fortsat er mulighed for at fortolke på de nuværende standarder. Dette stiller større krav til 

den løbende dialog med regulatorer i branchen, for at sikre en ’compliant’ fortolkning. De nu-

værende standarder stiller begrænset krav til anvendelsen af teknologier, hvorfor fortolkninger 

tager udgangspunkt i, teknologien skal udføre det samme som revisor blot på større population 

frem for en stikprøve tilgang.  
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5.2 DATA

Det kommende afsnit vil omhandle udfordringerne vedrørende datadisciplin og datatilgænge-

lighed samlet. Udfordringer, som blev præsenteret i analyseafsnit 4.4.1.4, mente revisor i 

grove træk bundede i, at kunderne enten ikke kunne levere efterspurgt data, eller at kvaliteten 

eller detaljeringen af data har været for lav til at drage nytte af. Med andre ord ser revisorer 

det som en eksternt udledt udfordring, da det er kunderne, som har noget at rette op på. 

Indledningsvis ser Rune tre årsager til, at revisor oplever udfordringer ved dataagendaen. Det 

er, 1) at revisor er vant til at være ’ovenpå’ i forespørgsler, 2) revisor hæfter sig ved dårlige 

oplevelser fra tidligere opgaver, og 3) revisor spørger de forkerte medarbejdere hos kunden. 

Vant til at være ovenpå 

Som revisor har man gennemgået grundige uddannelsesforløb både eksternt og internt. Der-

udover får man fra tidligt i karrieren en stor del praktisk erfaring og ansvar for opgaver, således 

at læringskurven er meget stejl. Der går ikke mange år, før revisor dermed har fuld forståelse 

for diverse regnskabs- og revisionstekniske spørgsmål og kan drøfte dem selvstændigt med 

kunder. Således når revisor hurtigt en form for komfortzone, hvor man føler sig kompetent og 

’ovenpå’ i sine forespørgsler. Dette beskriver Rune: ”Det er er også det her med, at revisor har 

været vant til at være bedre end vores kunder, eller vide præcis, hvad du skal. Der går jo ikke 

ret lang tid for en revisoruddannet, så ved du altid, hvad du spørger om” (Nielsen R. K., 2020, 

linje 77-79).  

Dette bryder den nye dataagenda, da det stiller nye krav til revisors forståelse. Således kan 

selv erfarne revisorer føle sig på dybt vand, når de nu skal til at forstå og efterspørge data. Når 

en revisor ikke føler sig kompetent og sikker i sine forespørgsler, udfordrer det revisors opar-

bejdede professionelle skepsis, da revisor nu ikke i samme omfang er i stand til at bero sig på 

sin faglige baggrund. Det er svært at stille sig skeptisk overfor noget, som falder uden for ens 

faglige ståsted, jf. teoriafsnit 3.1.4.2. Det kan ifølge Rune være en primær årsag til udfordrin-

gerne for revisor: ”Revisor er jo også langt hen ad vejen tryghedsnarkomaner, så det her med 

at kaste sig ud på dybt vand for at forstå noget, så er det nemmere at sige ”ej ved du hvad, 

det var datadisciplinen, den var der sgu ikke”. Så bruger man lidt den som undskyldning for at 

gøre det traditionelt” (Nielsen R. K., 2020, linje 84-88). 

Det er er også det her med, at revisor har været vant til at være bedre 
end vores kunder, eller vide præcis, hvad du skal. Der går jo ikke ret 
lang tid for en revisoruddannet, så ved du altid, hvad du spørger om. 

- Rune K. Nielsen, dataekspert 
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Dårlige erfaringer fra tidligere opgaver 

I forlængelse af usikkerheden ved at komme ud af sin komfortzone har revisorer en tendens 

til kun at give nye ting få forsøg. Det fremgår tydeligt blandt de adspurgte revisorer, hvor flere 

giver udtryk for, at nye værktøjer skal fungere straks, de tages i brug, primært med complian-

ceansvar som årsag. Det medfører, at når man bevæger sig lidt ud på dybt vand i forbindelse 

med samtalen om data, er det fortsat med et ben på fast grund. Støder man derfor på mod-

stand ved enten leveringen eller kvaliteten af data på en opgave, trækkes der dels hurtigt i 

land igen, dels er man heller ikke tilbøjelig til at prøve det af på den næste opgave ifølge Rune: 

”Som revisor tager man både det gode og det dårlige, man har lært, ved sin sidste kunde med 

til næste. Både succes, men især også ting der ikke fungerer, tager man med. Hvis man har 

oplevet på en kunde, at det ikke fungerede, så tænker man, at det dur ikke nogen steder, i 

stedet for at sige ’det fungerede ikke på denne her kunde, det kunne være, at det lykkes på 

næste’” (Nielsen R. K., 2020, linje 258-262). 

Spørger de forkerte 

Den tredje årsag, til at revisor oplever udfordringer ved datasamtalen, er ganske simpelt, at de 

spørger de forkerte medarbejdere i virksomhederne. Ligesom revisorer ikke er IT-uddannet, 

er de færreste medarbejdere i finansafdelingen grundigt oplært i IT-systemerne, der skal levere 

data. Således foregår komplekse samtaler mellem to parter, der hver især ikke er i vante ram-

mer, hvilket ikke medfører et gunstigt udfald ifølge Rune: ”Nogle gange når man siger, ”den 

døde ved datadisciplinen”, så er det fordi at controller ikke har kunnet finde ud af at forklare 

det ordentligt, og revisor ikke har kunnet finde ud af at stille de rigtige spørgsmål eller stille de 

her relativt komplekse spørgsmål” (Nielsen R. K., 2020, linje 11-14). 

De personer, der i stedet burde stilles forespørgsler til på dette område i virksomhederne er, 

IT-afdelingen. Det er her, kompetencerne er til stede, men da revisor ikke tidligere har brugt 

meget tid med IT-afdelingen, er dette endnu et skridt ud af komfortzonen, hvor revisor ikke er 

sikker i samtalen, som Rune mener, revisor overgør: ”Jeg tror, der har været sådan en angst 

for at gøre det, men du bruger jo egentlig bare din erfaring som revisor og så lidt forståelse for 

IT til at komme videre. Så det er faktisk ikke engang så svært, det gælder egentlig bare om at 

være vedholdende” (Nielsen R. K., 2020, linje 140-142). Således bliver revisor udfordret på 

egne kompetencer og hænger fast i mislykkede forsøg på nogle opgaver, ligesom de spørger 

hos de forkerte medarbejdere i virksomhederne. Dette hænger sammen med de, i analysen 

fremførte, udfordringer, hvor revisorerne ser gamle systemer m.m. som en udfordring, jf. ana-

lyseafsnit 4.4.1.4, mens det måske i realiteten nærmere bunder i manglen på kompetencer 

hos revisor selv. 

Ekspertens eget syn på sagen 

Revisorerne anskuer som nævnt udfordringerne på området som et eksternt problem, hvor der 

mangler villighed og kompetencer hos kunderne. I stedet bør man se indad i branchen, da det 

i højere grad er et problem, som kan løses internt. Som Rune ser det, er det et spørgsmål om 

manglende kompetencer hos revisor samt en ændring i kulturen og i revisors tilgang til kunden. 
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Helt overordnet mener Rune ikke, at datadisciplinen er et problem hos kunder, og med hensyn 

til tilgængelighed er det et spørgsmål om at have kontakt til de rette medarbejdere: ”Jeg tror 

at datadisciplinen, den er der ude hos vores kunder. For langt størstedelen er den der. Det er 

bare nogle andre mennesker, end revisor er vant til at snakke med, der ved, hvordan tingene 

hænger sammen. Revisor har været vant til kun at snakke med finansafdelingen, controllere 

osv. Controllerne er jo typisk dem, der ved, hvad der foregår i transaktionsniveauet, men hvor-

dan de forstår systemerne, og hvordan tingene hænger sammen, der har man nogen gange 

brug for nogle fra IT-afdelingerne” (Nielsen R. K., 2020, linje 5-11). 

Revisors kompetencer skal udvikles i en mere IT-orienteret retning. Det er fremadrettet en 

nødvendighed for revisor at kunne forstå sig på mere end regnskab og revision, når opgaverne 

udføres: ”Hvis du skal være god til at være revisor, så bliver du også nødt til at forstå noget 

omkring IT, for ellers så kan du ikke have en dialog med din kunde […] Hvis du ikke interesse-

rer dig lidt for IT – jamen så om 5-10 år, så kan du slet ikke være revisor, fordi du kan slet ikke 

forstå de ting, der sker” (Nielsen R. K., 2020, linje 66-73). 

Et eksempel på, hvor revisor udstiller manglende kompetencer, er, når der spørges til ’alle 

posteringer’. Det spørgsmål er ikke brugbart, da det ikke er specifikt nok, men stilles på bag-

grund af en manglende forståelse for, hvad revisor virkelig efterspørger. Derfor kan revisor 

have problemer med at kommunikere med IT-afdelinger, da de ikke forstår revisors forespørg-

sel, mener Rune: ”Den meget klassiske er jo, at så får man endelig fat i en fra IT-afdelingen, 

og så siger man, at jeg skal have alle jeres posteringer. Og så tænker de, hvad snakker du 

om? Hvorhenne? I hvilket system? I hvilket år? Er det bare finanstransaktioner eller er det 

debitorposteringer? Og hvilke informationer har du? Fordi en almen revisor ved ikke, hvor me-

get de egentlig spørger om, når de siger alle posteringer” (Nielsen R. K., 2020, linje 14-19). 

Det er et problem i og med, at den nye virkelighed, som revisor ser ind i, er en ændret tilgang 

til kommunikation med kunden. Det er nu ikke længere tilstrækkeligt at have kontakt med virk-

somhedernes finansafdeling, men IT-afdelingen skal i endnu højere grad involveres i datale-

verancerne: ”Man begynder egentligt at inddrage nogle afdelinger ude hos en kunde i en revi-

sion, som du tidligere kun har stillet et spørgsmål til generelle IT-kontroller osv., men egentlig 

også nogle IT-funktioner som du aldrig tidligere har inddraget” (Nielsen R. K., 2020, linje 57-

60). Således vil den nye revisionstilgang indbefatte, at data efterspørges hos og leveres af IT-

afdelingerne. Herefter kan revisor gå til finansafdelingerne og gennemgå transaktioner. Derfor 

Jeg tror, der har været sådan en angst for at gøre det, men du bruger 
jo egentlig bare din erfaring som revisor og så lidt forståelse for IT til at 

komme videre. Så det er faktisk ikke engang så svært, det gælder 
egentlig bare om at være vedholdende. 

- Rune K. Nielsen, dataekspert
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er revisor nødt til at udvikle sine kompetencer inden for dataagendaen, for at kunne omsætte 

revisionsbehov til en specifik forespørgsel hos IT-afdelingen.  

Som Rune ser udviklingen i ERP-systemer, er der altså ikke noget data, der ikke kan udtræk-

kes. Data er i de senere år blevet en kerneværdi for virksomheder, jf. teoriafsnit 3.5, der selv i 

større og større grad implementerer dedikerede BI-afdelinger27 og om ikke andet har fokus på 

det i månedlige rapporteringer: ”De nye systemer, tror jeg egentlig bare, er bygget op til, at de 

skal være mere åbne fordi, at ERP systemet det bliver aldrig en full service provider, som man 

tænkte tidligere […] der er jo ikke nogen, der vil købe et system mere, hvor data ikke kan 

komme ud af det. Så kan man ikke bruge det, for det skal bruges til alt muligt andet. Det er jo 

mit nøgledata, for hele min virksomhed, så tingene bliver nødt til at være åbne” (Nielsen R. K., 

2020, linje 101-113). 

Selve tankegangen omkring dataforespørgsler, mener Rune ligeledes, skal ændres. Det er et 

spørgsmål om en holdningsændring hos revisor, der skal anskue rådata som en essentiel del 

af revision på lige fod med andet essentielt revisionsmateriale. Rune eksemplificerer det såle-

des: ”Man har tit brugt den her med at sige, at vores kunder kan ikke finde ud af at trække data 

ud, så derfor kan vi ikke. Men hvad hvis dine kunder sagde, at de ikke kunne finde ud af at 

trække et anlægskartotek ud, ville du så sige, ’nå så dropper vi det i år’” (Nielsen R. K., 2020, 

linje 208-211). 

5.2.1 Løsningsforlag 

Ovenstående afsnit giver altså et interessant indblik i, at revisorerne selv ser udfordringen ved 

dataleverancer som et problem, der skal løses eksternt, mens eksperten Rune nærmere ser 

det som et problem, der primært skal løses indefra. 

Ifølge Rune er løsningen en treleddet proces: ”1) forberedelsen af hvad jeg (red: revisor) spør-

ger om, 2) gå lidt dybere ind i forretningsgangene og 3) lad dine kunder forstå, at der skal lidt 

andre ressourcer til, end vi hidtil har set ude hos jer, i at komme med informationer til revisio-

nen” (Nielsen R. K., 2020, linje 230-232). 

Kompetencer skal styrkes 

Første step er helt grundlæggende en opkvalificering af revisorernes kompetencer inden for 

IT. Således skal revisor for fremtiden være i stand til at drøfte IT-systemer samt detaljeret 

beskrive sine forespørgsler. De styrkede kompetencer skal komme fra både ekstern og intern 

undervisning, men i endnu højere grad ved praktisk erfaring på området. Det er helt afgørende, 

at revisor begynder at interessere sig for data, for det er grundlæggende i læringsprocessen: 

”Jeg synes virkelig, at der de sidste halvandets års tid, har været meget mere fokus på det, og 

så vil jeg sige, at dem, der interesserer sig for det, dem, der gerne vil, de har virkelig løftet sig” 

(Nielsen R. K., 2020, linje 135-138). 

27 BI: Business Intelligence afdeling; afdelingen med fokus på analyse af forretningsaktiviteten.  
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Når revisors kompetencer øges, bliver det nemmere for revisor at beskrive de behov, man 

ønsker at få opfyldt med sine forespørgsler. 

Mere detaljerede forretningsgange 

Forretningsgangene i virksomheden bliver i endnu højere grad nøglen til dels at forstå virk-

somheden, dels til at planlægge, hvilket data revisor skal bruge i sin revision. Derfor vil en 

anden del af løsningen være, at revisor bliver mere detaljeret i sin gennemgang af forretnings-

gangene, således at de i endnu højere grad indeholder beskrivelse af systemer samt mulighe-

derne og processerne heri. Heri giver Rune udtryk for: ”Når du laver din forretningsgangsbe-

skrivelse, så skal du virkelig nogle gange være ret forudseende. Du skal sige, at den der infor-

mation, der står der, det bliver en nøgleinformation, jeg skal bruge senere, så der skal jeg 

virkelig forstå data, og hvordan er den lagret den her” (Nielsen R. K., 2020, linje 184-187). 

De ekstra ressourcer, der lægges i gennemgangen af forretningsgangene, vil betale sig ved 

den tid, der kan spares senere i dataindsamling, når revisor kan være mere specifik i sin fore-

spørgsel. Samtidig kan kvaliteten stige, når revisor kan lave sine specialtilpassede analyser 

med det indgående kendskab til dataflowet i virksomheden. Det er i forvejen et krav ifølge de 

nuværende standarder, at revisor skal have et indgående kendskab til virksomheden herunder 

forretningsgange, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, jf. teoriafsnit 3.2.2.3. Dette vil 

kræve et yderligere detaljeringsniveau, da revisor skal være i stand til at forstå sammenhæn-

gen i den underliggende data, og hvordan det registreres i ERP-systemets moduler. Hvor re-

visor førhen skulle forstå, at en fakturering medførte en debitorpostering, som blev udlignet 

ved indbetaling, skal revisor nu forstå nøglesammenhængen mellem faktureringsregistrerin-

gen og debitorregistreringen samt betalingsregistreringen og debitorregistreringen. Herved 

kan revisor specificere sit databehov i en analyse af sammenhængen i dataflowet. 

Inddragelse af IT-afdeling 

Sidst, men ikke mindst, er en øget inddragelse af IT-afdelingen i virksomhederne en stor del 

af løsningen på udfordringerne ved datalevering. Her står revisor over for en kulturændring 

dels internt, dels også eksternt i og med, at kunden skal informeres om, at IT i langt højere 

grad end før skal involveres i revisionssamarbejdet. Som Rune beskriver det, skal det ikke ses 

som en øget belastning af organisationen: ”Man skal have kunderne til at forstå, at nu skal vi 

have mere fat i deres IT afdeling, og det betyder, ikke at vi kommer til at belaste jeres organi-

sation mere, tværtimod, det betyder, at vi flytter nogle timer, som vi tidligere har brugt på jeres 

Man begynder egentligt at inddrage nogle afdelinger ude hos en 
kunde i en revision, som du tidligere kun har stillet et spørgsmål til ge-
nerelle IT-kontroller osv., men egentlig også nogle IT-funktioner som 

du aldrig tidligere har inddraget. 

- Rune K. Nielsen, dataekspert 
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finansafdeling på at stille ligegyldige overordnede spørgsmål […] over på, at det bliver tid hos 

jeres IT afdeling, der hjælper os med at komme med data, så vi kan stille super kvalificerede 

relevante spørgsmål til jeres finansafdeling og derved ind og udfordre den” (Nielsen R. K., 

2020, linje 188-200). 

Det kræver noget af revisor, som skal ændre den mere ’undskyldende’ adfærd ved forespørg-

sel af rådata for i stedet at være mere krævende, da det fremadrettet bliver et krav for, at kunne 

levere en højkvalitetsrevision til samme pris. Med andre ord bliver levering af rådata til et krav 

der tillige med den hidtidige materialeliste skrives ind i aftaleindgåelsen, jf. teoriafsnit 3.2.1.2. 

Her har den jobansvarlige partner et stort ansvar: ”Samspillet bliver om at få partnere til at 

sige, at det her er vejen, det er den vej, vi går. Den eneste måde vi kan få den kvalitet, vi gerne 

vil, til den tid, I vil betale for” (Nielsen R. K., 2020, linje 205-207). Hertil er Rune dog fortrøst-

ningsfuld, idet han mener, at partnerne er villige til at stille krav, så længe de er overbevist om, 

at deres medarbejdere stiller kompetente forespørgsler: ”Jeg tror egentlig partner gerne vil, 

hvis de bare har tryghed ved den, der står bag ved partneren og siger, det er det her vi vil. 

Altså ved at være kompetent og spørge om det rigtige, så vil de godt” (Nielsen R. K., 2020, 

linje 397-399). 

5.2.2 Delkonklusion 

Udfordringen i dataagendaen bliver af revisorerne anset som et problem, der skal løses eks-

ternt af kunderne. Hertil er eksperten Rune ikke enig. Han mener, at meget af løsningen findes 

internt i revisionsvirksomhederne. Løsningen bliver en treleddet proces, hvor revisor skal øge 

sine kompetencer væsentligt på IT-området. Forretningsgange skal gennemgås mere detalje-

ret for at forstå systemernes opsætning samt det data, der produceres, og så skal IT-afdelin-

gerne i endnu højere grad være en integreret del af revisionssamarbejdet hos kunderne. Frem-

over bliver det IT-afdelingen, der leverer data til revisor, mens det bliver finansafdelingen, som 

hjælper med at forklare transaktionerne efterfølgende. 

5.3 KOMPETENCER

Ovenfor blev det udledt, at en af årsagerne til og løsninger på udfordringerne på dataområdet 

er kompetencer. Derfor er det meget naturligt, at revisorerne ser en anden udfordring i imple-

menteringen af kunstig intelligens og ny teknologi som manglende kompetencer hos dem selv. 

Udfordringen blev præsenteret i analyseafsnit 4.4.1.2, hvor revisorerne så udfordringen bunde 

i, at kompetencerne på området var for lave, men var samtidig også i tvivl om, hvorvidt det var 

nødvendigt for dem at lære, eller om der var behov for nye profiler i branchen.  

At revisorerne ser kompetence som en udfordring, forstår Christian godt. Han kan som revi-

soruddannet sætte sig ind i skellet mellem det, man lærer på uddannelserne, og den verden 

man ser ind i med en implementering af ny teknologi i og med, at han til daglig har kontakt til 

medarbejdere med andre uddannelser: ”Jeg kan ikke følge med dér, fordi de kan noget helt 

andet, end jeg kan. Og det kan jeg jo godt mærke, fordi det er slet ikke noget, jeg har arbejdet 
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med eller er blevet uddannet i. Så den måde at tænke på, kan jeg sagtens sætte mig ind i, 

godt kan skabe en eller anden form for ærefrygt” (Nielsen C. L., 2020, linje 235-239). 

Christian forestiller sig dog ikke, at det er samtlige revisorer, der er udfordret af kompeten-

cerne. Han har en forventning om, at det primært vil være udtalt hos de mere erfarne revisorer: 

”Det bliver nemmere med de yngre generationer, der kommer ind, og dem der begynder at 

lære det på studierne og rigtig gerne vil det, men jeg tror, der er et stort spænd af vores eksi-

sterende revisorer, som har været i branchen i mange år og som får brug for noget efterud-

dannelse og tryghed i det her” (Nielsen C. L., 2020, linje 187-191). Dette er i overensstem-

melse med Figur 18 i Analyseafsnit 4.4.1.2, som viste, at udfordringen er mere udtalt blandt 

mere erfarne – og højst sandsynligt ældre – revisorer.  

Et andet element, der har betydning for, at revisor ser kompetencer som en udfordring, er 

ifølge Christian en manglende tro på egne evner: ”Der er nok nogle egne barrierer mentalt inde 

i hovedet på én, der siger, det er svært det her, det bliver jeg ikke god til” (Nielsen C. L., 2020, 

linje 253-255). 

Christian selv er ikke i tvivl om, at et kompetenceløft er helt centralt for at få mere ny teknologi 

i revisionsprocessen: ”Vi skal have folk til at være mere trygge omkring det her, fordi det bliver 

en vigtig del af vores måde at drive revision og lave revision på i fremtiden. Det bliver at bruge 

data og teknologi og ’analytics’ osv.” (Nielsen C. L., 2020, linje 177-180). 

Kompetenceløftet kan komme flere steder fra både internt og eksternt. Christian ser en villig-

hed til at imødekomme udviklingen eksternt på universiteterne: ”Vi ser, at der kommer valgfag 

i Analytics på CBS […] Også på de andre uddannelsesinstitutioner begynder et fokus på nogle 

af de her ting også måske skabe mere fleksibilitet i, at den studerende kan tage nogle andre 

typer fag på andre typer uddannelsesinstitutioner, DTU, ITU eller andet som supplerer det, 

som en revisor skal kunne” (Nielsen C. L., 2020, linje 182-186). 

Omvendt er det ikke længere nok at forvente, at kompetencerne kommer af sig selv fx gennem 

uddannelsesforløb. Man skal i højere grad indstille sig på konstant udvikling af revisionsfaglig 

og tekniske kompetencer gennem hele karrieren. Altså når man ikke til et tidspunkt, hvor man 

kan tilstrækkeligt. Dertil er den virkelighed, revisor befinder sig i, for foranderlig. Her er der i 

særdeleshed en stor indsats, der skal lægges blandt de ældre revisorer, som har fundet sig 

mere tilrette end de yngre. Lysten til at lære beskriver Christian: ”Det synes jeg særligt man 

Jeg tror at revisionsteamet kommer til at være mere under opbryd-
ning, forstået på den måde, at jeg tror den brede stand af revisor, skal 
blive dygtigere til nogle af de her ting. Og så tror jeg, vi ser, at revisi-

onsteamet ændrer sig. 

- Christian L. Nielsen, transformationsekspert 
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ser hos de unge generationer, og det kan godt være, at man også selv var sådan engang, da 

man startede, … den nysgerrighed efter at prøve nye ting og faktisk finde ud af, at man godt 

kan det her” (Nielsen C. L., 2020, linje 245-247). Så den her konstante lyst til forandring bør 

dyrkes, og som minimum skal der gives plads til den af de, der ikke er lige så sultne. Christian 

beskriver, hvordan det kan være angstprovokerende for yngre at udfordre status quo: ”Man 

ved også godt, at det kan være rigtig svært at komme ud på en revisionssag med en masse 

gode ideer som ungt menneske, hvis partneren sidder på sagen eller den ansvarlige sidder på 

sagen og siger ’nej, vi gør det, som vi plejer, og vi skal bare igennem det her med nogle stik-

prøver’ – så er det klart, at det hæmmer adaptionen” (Nielsen C. L., 2020, linje 191-195). 

Christian har et anderledes syn på den fremtidige konstellationen af profiler på et revisions-

team end den almene revisor. Her er Christian mere overbevist om, at kompetencerne kan og 

skal hentes uden for de traditionelle ansættelseskanaler: ”Jeg tror, at revisionsteamet kommer 

til at være mere under opbrydning, forstået på den måde, at jeg tror, den brede stand af revisor 

skal blive dygtigere til nogle af de her ting. Og så tror jeg, vi ser, at revisionsteamet ændrer 

sig. Vi kigger ind i en verden, hvor vi også standardiserer en masse processer og samler dem 

i ’delivery centre’ rundt omkring i verden […] Man får flere specialister ind. Det kan være folk, 

der er ’analytics’ specialister eller øvrigt specialister. Mere fokus på ’project management’ med 

det at lede en revision. Så jeg tror at revisionsteamet som konstellationen vil være under op-

brydning og inkluderer nogle andre typer profiler i fremtiden” (Nielsen C. L., 2020, linje 203-

212).  

Trods det kan lyde kontroversielt at se et opbrud i medarbejdersammensætningen, som revi-

sionsbranchen er vant til i dag, er det i bund og grund i overensstemmelse med revisionsstan-

darderne om menneskelige ressourcer præsenteret i teoriafsnit 3.1.3.2. Her beskrives det, at 

ledelsen har ansvaret for at sørge for de fornødne kompetencer til at løse revisionsopgaver 

med den rette kvalitet. Og i en virkelighed, hvor teknologi vinder større og større indpas, er det 

ikke længere nok med de klassiske revisionskompetencer, men i stedet skal der søges efter 

andre kompetencer, som kan komme gennem en ændret rekrutteringstilgang. 

5.3.1 Løsningsforslag 

Hvordan, man skal imødegå udfordringen med kompetencer, kan ske fra flere forskellige vink-

ler. Den oplagte mulighed er at fokusere mere på uddannelsen af dels nye revisorer ved at 

præge uddannelsesinstitutionerne, dels ved at tilrettelægge efteruddannelse for de etablerede 

revisorer: ”Vi skal satse på, at vi skal uddanne vores revisorer massivt inden for de her ting på 

efteruddannelsessiden. Det ser vi jo også begynde at komme med i vores globale uddannel-

sesprogram og i vores danske uddannelsesprogram, og der er rigtig meget fokus på at lære 

om de her ting” (Nielsen C. L., 2020, linje 215-218). 

Herudover skal man til at dyrke nysgerrigheden og opildne til at udfordre status quo. Det er i 

højere grad en kulturændring i branchen, som er meget præget af nulfejlskulturen. Man skal 

turde fejle en gang i mellem for at udvikle sig, og så skal man engagere medarbejderne i at 

forsøge sig med nye metoder. Dette går i spænd med Hans’ holdning i analyseafsnit 4.4.1.3, 
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hvor han fremhæver behovet for, at revisor bliver vurderet og belønnet på baggrund af indsat-

sen ved test og implementering af nye teknologier. Revisorer skal hjælpes lidt på vej, for når 

først de har fået smag for det, kommer der noget rigtig positivt ud af det ifølge Christian: ”Når 

folk faktisk kaster sig ud i det her med en hjælpende hånd, så er der rigtig mange, der faktisk 

kommer rigtig positivt ud på den anden ende og får lavet nogle virkelig intelligente løsninger, 

som kunderne synes er super gode […] Så der er også noget i det her med at prøve og inve-

stere i selv at transformere den måde, man gør tingene på. Så det er også et ’mindset’ selv, 

der skal løftes derhen” (Nielsen C. L., 2020, linje 250-256).  

De to ovenstående løsninger bygger på en indsats for de eksisterende revisorer, men en tredje 

og interessant mulighed ifølge Christian er at begynde at ansætte andre profiler i branchen: 

”Det at få skabt diversitet, altså en diversitet ind i vores forretning og turde source nogle nye 

mennesker ind, som kan noget andet, end vi kan […] I snitfladen ind mellem revision og nogle 

der er dygtige til data eller teknologi, der kan man lave nogle fede ting” (Nielsen C. L., 2020, 

linje 195-200). Her ser man altså på muligheden for at øge paletten af færdigheder i revisions-

branchen ved at ansætte personer med andre uddannelsesmæssige baggrunde end den nu-

værende revisor. Denne løsning løser ikke blot kompetenceudfordringen, men kan potentielt 

også øge vidensdelingen og innovationskraften på revisionsteams.  

5.3.2 Delkonklusion 

Udfordringen i det lave kompetenceniveau afholder revisorerne fra at kaste sig ud i implemen-

teringen af ny teknologi. Christian kan sætte sig ind i de bevæggrunde, der ligger til grund for 

denne udfordring og ser løsningen ligge i ændring i uddannelse og efteruddannelse. Derud-

over ser han også et behov for en kulturændring i branchen, der opildner til mere nysgerrighed, 

omstillingsparathed, og at der skal være plads til at afprøve nye værktøjer uden at frygte kon-

sekvensen af fejl. Som et sidste løsningsforslag foreslås en ændring i tankerne omkring frem-

tidens revisor, der ikke længere blot skal være en forsamlingen af personer med samme ud-

dannelsesbaggrund. I stedet skal diversiteten øges, og der skal nye profiler til branchen. 

5.4 INVESTERING

Som den sidste af de større udfordringer ved implementering af kunstig intelligens og ny tek-

nologi er investeringsvillighed hos beslutningstagerne, hvor den brede revisorstand så en kløft 

mellem, de, der efterspørger udviklingen, og de, der tager beslutningen om investeringerne. 

Der blev præsenteret flere årsager til udfordringen i analyseafsnit 4.4.1.3. Nogle mente, at der 

er en manglende forståelse af behovet fra partnergruppens side, andre så det som et compli-

anceproblem, hvor der er en for lang beslutningsproces, og så var der nogle, som havde svært 

ved at få øje på fordelen ved at være first movers på området og tage investeringsomkostnin-

gerne. 

Christian kan sagtens følge den brede revisorstand i deres syn på, at der kan være en forskel 

i den ældre og den yngre generations syn på den teknologiske transformation, som branchen 

står over for. Han beskriver situationen, som at det primært er den yngre generation, der er 
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tilbøjelige til at støtte op om udviklingen: ”Jeg tror, der vil være nogle steder i måske særligt de 

ældre generationer i midterrabatten, hvor der kan være noget mere modstand mod forandring, 

fordi man har gjort tingene på samme måde i mange år. Så er der en yngre generation, synes 

jeg, som i høj grad er interesseret og bidrager positivt til den transformation, vi skal igennem, 

og rigtig gerne vil det og er meget åbne omkring det at lære nye ting og er motiveret omkring 

det” (Nielsen C. L., 2020, linje 26-31).  

Hovedårsagerne til, at det især er den ældre og mere erfarne generation, som er mindre om-

stillingsparat, er dels manglende kompetencer, dels frygten for at ’træde ved siden af’ standar-

dernes rammer. Både kompetencer og standarder er gennemgået som en særskilt udfordring 

i ovenstående afsnit, altså er udfordringerne ikke uafhængige af hinanden.  

Med hensyn til kompetencer er den yngre generation i langt højere grad i et uddannelsesforløb, 

og har derfor intet problem i at bygge flere kompetencer på, mens den ældre generation, der 

har været nogle år uden for et længere uddannelsesforløb, ikke i samme grad kan affinde sig 

med, at de har behov for at tilegne sig andre kompetencer. Dette er en situation, Christian kan 

genkende: ”For nogle af vores folk i revisionshusene generelt, som har været i branchen i 

mange år og er oplært i samme metoder og har revideret på samme måde i mange år, er det 

at skifte, jo også en større ’transition’. Både i forhold til måske trygheden omkring hvordan ens 

faglighed er, og hvad man kan, men også at man skal til at tilegne sig nogle nye kompetencer” 

(Nielsen C. L., 2020, linje 22-26). Foruden at være tættere på et uddannelsesforløb er den 

yngre generation vokset op med teknologi som en større del af hverdagen, og de er på den 

måde mere omstillingsparat for ny teknologi.  

At standarderne betyder mere for den ældre generation, som altså er mere påpasselige med 

at implementere ny teknologi på deres revisionsopgaver, skyldes, at man har været i branchen 

længere og ved, hvor rigide og compliancedrevne kvalitetskontroller kan være. En anden væ-

sentlig faktor her er, at det kan have personlige økonomiske konsekvenser for jobansvarlige 

partnere, jf. teoriafsnit 3.1.2.2, hvilket Christian bemærker: ”Det at skulle forandre en revisi-

onsbranche og en revisionsvirksomhed er også en udfordrende proces, qua det at vi også har 

en ekstrem regelbaseret og compliance-baseret industri. Så det at skulle transformere vores 

forretning og samtidig sikre sig, at vi gør tingene ordentligt hver gang, for hvis revisoren ikke 

gør det ordentligt, så får vi kvalitetshug af revisortilsyn og Erhvervsstyrelsen. Der kan være 

mange ting på spil, både personligt og for firmaet” (Nielsen C. L., 2020, linje 35-40). 

Det revisorer jo er allerdygtigst til, det er jo at finde fejl og finde ting, 
som man skal undersøge, der måske ikke altid er perfekt i virksomhe-
dens regnskaber. Og det smitter også nogle gange af, tror jeg, på ly-

sten til at prøve nye ting af. 

- Christian L. Nielsen, transformationsekspert
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Derudover ser Christian også en udfordring i revisorkulturen i forhold til den oplærte professi-

onelle skepsis, jf. teoriafsnit 3.1.4.2. Den skal ikke fjernes blot justeres, idet det er sværere at 

udvikle og implementere nye ting i en kultur, der er trænet til at kontrollere fejl og mangler, og 

stiller sig skeptisk over for de ting, som præsenteres for revisor: ”Og så tror jeg også bare, der 

er en indbygget modstand mod forandringen og det at lave innovation eller transformere en 

branche som vores. Det kan være en lille smule komplekst, tror jeg, fordi det revisorer jo er 

allerdygtigst til, det er jo at finde fejl og finde ting, som man skal undersøge, der måske ikke 

altid er perfekt i virksomhedens regnskaber. Og det smitter også nogle gange af, tror jeg, på 

lysten til at prøve nye ting af, og der kan man også nogle gange godt have lidt en tendens til 

at finde hullerne i osten, hvis man skal implementere nye ting, som måske ikke er helt færdige, 

fordi at rulle innovative løsninger ud indebærer også, at alt ikke er perfekt fra start” (Nielsen C. 

L., 2020, linje 65-72). Det er samme synspunkt, som blev præsenteret i analyseafsnit 4.3.1 af 

Christian B. Nielsen fra en mellemstor revisionsvirksomhed.  

Helt overordnet ser Christian to vigtige grunde til at branchen skal fokusere på implementering 

af ny teknologi. De revisionsvirksomheder, der kommer først og bedst med ind i den digitale 

transformation, vil opnå konkurrencemæssige fordele: ”Der er ingen tvivl om, at de revisions-

huse som formår at transformere sig hurtigst og være fremme på den agenda, det er dem, der 

får en komparativ eller differentierende fordel i fremtiden […] Hvis man er for langt tid om det 

her, så kommer der et pres på, og det bliver sværere og sværere at opretholde sin relevans” 

(Nielsen C. L., 2020, linje 81-84). 

På den ene side opnår revisionsvirksomheder altså en konkurrencemæssig fordel af, at foku-

sere på udvikling og implementering af ny teknologi. På den anden side er det dog ikke sådan, 

at revisionsvirksomheder, der ikke ligger forrest i dette felt, blot ser ind i mindre markedsan-

dele. Det er et spørgsmål, om de eksisterer på den anden side af udviklingen. Det skyldes at 

en underskov af nye spillere på markedet med ny teknologi går efter nogle af de opgaver, som 

ellers historisk har været løst af revisor. Dette ser Christian som en lige så stor årsag til at 

fokusere på implementering af ny teknologi: ”De kommer ind og presser det, vi har gjort i 

mange år. Det ser man både i de mindre segmenter og i ERP-systemerne, der virkelig presser 

op på regnskabsudarbejdelse og bogføring og andet, som revisorer har hjulpet med. Man ser 

også nogle teknologispillere, som i høj grad prøver at gå ind og se helt anderledes på den 

måde, vi reviderer på. Nogle kender de teknologivirksomheder som MindBridge eller andre, 

der virkelig kunne gå ind og lave en helt anden måde at tænke risiko og udvælgelse af stik-

prøver på og bruge kunstig intelligens med videre” (Nielsen C. L., 2020, linje 88-94). 

Herved adskiller Christians syn på nødvendigheden af implementering af ny teknologi sig fra 

den almene revisors syn i analyseafsnit 4.3.2. Revisorerne i de mellemstore revisionsvirksom-

heder – og formentlig også små revisionsvirksomheder – er mere afventende i deres indsats 

på udviklingsområdet og har en forventning til, at de blot kan komme med senere, når Big Four 

virksomhederne har udviklet teknologien, eller de kan tage andre opgaver. Det er altså ikke en 

god løsning ifølge Christian, der ser dem blive udfordret af nye markedsdeltagere. 
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Med hensyn til generationskløften kan Christian som nævnt ovenfor nikke genkendende til 

situationen, den brede revisorstand beskriver. Han ser dog en yderligere perspektiv, der for 

ham gør situationen mere positiv, idet han præsenterer en ekstra faktor i form af revisionsle-

delsen, som ifølge ham er mere villig til at implementere ny teknologi: ”Og så har vi også, 

synes jeg, generelt set et ledelseslag, som rigtig gerne vil transformation. Altså når man kigger 

op i de øverste dele af vores ledelseslag, som også påpeger vigtigheden af, at vi skal trans-

formere vores forretning og flytte os både med de globale og lokale programmer, vi har, og de 

innovationsinitiativer vi kører” (Nielsen C. L., 2020, linje 31-34). 

Christian ser situationen i revisionsvirksomhederne således: 

Figur 23 – Christians inddeling af niveauernes holdning til implementering (egen tilvirkning) 

At der er ledelsesmæssig opbakning er afgørende for at højne investeringsvilligheden. Det er 

ifølge Christian i høj grad den yngre generation, som kommer til at drive den teknologiske 

udvikling i branchen, men for at de kan implementere det på revisionsopgaverne og overbevise 

de jobansvarlige partnere om at gå den vej, skal der være en smule risikovillighed, som kom-

mer mest effektivt gennem godkendelse eller kommunikation fra ledelsen: ”Det at skulle gå ind 

og prøve at lave noget innovation og transformere og gøre noget nyt, indebærer nogle gange 

også et element af noget kontrolleret risikotagning, hvor man skal gøre noget, man ikke har 

gjort før” (Nielsen C. L., 2020, linje 40-43). Kvaliteten på den enkelte opgave er todelt. Ledel-

sen har det overordnede ansvar for at sikre det interne kontrolsystem i form af, at værktøjer til 

udførelse af opgaven er compliant med revisionsstandarder, jf. teoriafsnit 3.1.3.1. Den joban-

svarlige partner har ansvaret for kvaliteten på den enkelte opgave, jf. teoriafsnit 3.1.3.3.4, 

hvorfor denne kan være mere tilbøjelig til implementering, hvis brugen af den nye teknologi er 

godkendt af ledelsen.  

Når det så er sagt, illustreres her det særkende ved revisionsbranchen, at den er præget af 

partnerselskaber, som er gennemgået i teoriafsnit 3.1.1. Denne partnerstruktur betyder, at der 

er flere ’direktører’, som kan styre deres egne sager. Derfor slår det ikke lige så hurtigt og 

Revisionsledelse

• Kan se fordelene i transformationen og kommunikerer 
positivt ud til forretningen.

Jobansvarlig partner

• Har svært ved at følge udviklingen og ser ikke altid 
fordelene i nye tiltag.

Yngre og udførende generation

• Vil meget gerne pushe transformationen og har ikke 
samme udfordringer ved omstilling, men har heller ikke 
samme syn på kvalitet.
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tydeligt igennem, når den øverste ledelse melder en ny retning ud, da de enkelte jobansvarlige 

partnere kan adaptere i forskellige tempi. 

At jobansvarlige partnere har en tendens til at implementere langsommere skyldes som nævnt 

ovenfor bl.a., at man skeler til standarder og ser dem som en begrænsning. Christian ser også, 

at standarder har en betydning for udviklingen af ny teknologi. Han mener dog at det kan ses 

både som en fordel og en udfordring: ”et ’framework’ og en ramme for, hvordan man gennem-

fører udført revision, og det er klart den ramme gør det jo nemmere at finde ud af, hvorhenne 

i processen kan vi sætte ind med nogle intelligente ting. Så på den måde så tror jeg, ja, det 

kan godt være en fordel. Omvendt så tror jeg også nogle gange at vi bliver lidt låst i rammen” 

(Nielsen C. L., 2020, linje 152-155). 

Derudover beskriver Christian, at selvom flere ser standarderne, som de er nu, som en udfor-

dring i implementeringen inklusiv ham selv, så er det nærmere en overgangsperiode forinden 

selv standardsætterne kræver øget teknologisk brug i revisionsprocessen, da det åbner op for 

langt højere kvalitet, som også er gennemgået i teoriafsnit 3.4. Det forklarer Christian således: 

”Så vil teknologien jo også gøre at standardsættere og kunder og andre i højere grad, vil ef-

terspørge at det er den måde man reviderer på, så vi finder ting i fremtiden. Så jeg tror der er 

nogle dynamikker i det der, som en henover tid kommer til at give sig selv, men det bliver 

svære og svære at holde fast i de gamle, fordi at kvaliteten ikke kan følge med de muligheder, 

som teknologien giver i dag” (Nielsen C. L., 2020, linje 136-140). 

5.4.1 Løsningsforslag 

For at løse udfordringen ved det omtalte generationskløft er det ifølge Christian vigtigere at 

fokusere på at drive ny teknologi ud gennem den yngre generation, da de typisk mere optimi-

stisk omkring udviklingen: ”Jeg tror faktisk i øjeblikket, at vi har gjort det rigtigt hos os, det er 

her vi har engageret os rigtig meget med den yngre generation, fordi det har skabt en efter-

spørgsel, og også at de har kunne vise, fordi mange af dem er drevne unge mennesker, har 

kunne vise til de ældre generationer, at det faktisk godt kan lade sig gøre at lave nogle super 

fede ting, når man prøver at kaste ud i nye teknologier og løsninger” (Nielsen C. L., 2020, linje 

100-104). 

Ved at henvende sig til de yngre medarbejdere og vise dem en vej med ny teknologi, forventer 

Christian at det vil starte en bevægelse, som kan overbevise den mere skeptiske del af revisi-

onsstanden. Hvis man i stedet startede med at skulle involvere dem, ville det være de færreste 

forslag, som kom igennem nåleøjet. 
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Det er dog vigtigt med ledelsesmæssig opbakning fra det øverste ledelseslag understøttet af 

en eventuel faglig afdeling, som kan hjælpe til med at give en form for grønt lys i benyttelsen 

af ny teknologi: ”Det er det her med at få det ’pushet’ ind nede fra og få engageret forretningen 

i det. Så tror jeg selvfølgelig at det, at man også har ’license to operate’ og en velvillighed i at 

transformere sin forretning gennem de øverste ledelseslag er vigtigt. Så tror ligesom det blom-

strer op igennem organisationen. Så jeg tror det handler om at få meget fokus på forandrings-

ledelse. Vi undervurderer altid, hvor nemt det er at ændre vores forretning. Og jeg tror at hvis 

man er dygtig til det, så bliver det nemmere at få lukket det ’gap’ der” (Nielsen C. L., 2020, linje 

109-115). Skeptikerne kan altså tilgås såvel ovenfra som nedenfra samtidig og med større 

effekt få dem overbevist om, at implementeringen af ny teknologi er den rette vej at gå. 

5.4.2 Delkonklusion 

Udfordringen i generationskløften mellem den yngre udførende generation og den ældre be-

slutningstagende generation anses af revisorer som et udtryk for en manglende forståelse 

blandt partnerne, frygten for at træde ved siden af standarderne samt en generel skeptisk 

kultur. Det er i overensstemmelse med Christians syn på revisors udfordringer. Han selv ser 

en stor nødvendighed for at investere i ny teknologi dels for at øge konkurrencefordele, dels 

for ikke at blive overflødiggjort af nye markedsdeltagere. I selve generationskløften ser han et 

ekstra perspektiv, hvor han inkluderer en topledelse, der er mere fortaler for udviklingen end 

den almene partner. Partnerselskabsstrukturen har i dette tilfælde en betydning, da der heri-

gennem er flere til at tage beslutningerne for de enkelte sager. 

Løsningen på udfordringen, mener Christian, er en større engagering af yngre medarbejdere, 

som gerne vil have mere ny teknologi ind i branchen, samt opbakning på øverste ledelsesni-

veau. Disse to faktorer vil hjælpe den enkelte jobansvarlige partner med at acceptere og blive 

fortrolig med brugen af ny teknologi på den enkelte revisionsopgave. 

I det kommende afsnit konkluderes på diskussionen, hvori forfatterne giver anbefalinger på 

baggrund af den udførte undersøgelse.

Det at skulle gå ind og prøve at lave noget innovation og transformere 
og gøre noget nyt, indebærer nogle gange også et element af noget 
kontrolleret risikotagning, hvor man skal gøre noget, man ikke har 

gjort før. 

- Christian L. Nielsen, transformationsekspert



Anbefalinger 

Afsnittets indhold 

I dette afsnit giver forfatterne en række anbefalinger til at forbedre den fremtidige imple-
mentering af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Anbefalingen er udar-
bejdet på baggrund af den udførte undersøgelse og inddrager både revisorernes og ek-
sperternes holdninger. 
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6 ANBEFALINGER

 det ovenstående er der foretaget en undersøgelse af revisors holdning til kunstig intelligens 

og ny teknologi i revisionsprocessen herunder særligt de udfordringer, revisor forbinder det 

med. Den almene revisors syn på udfordringerne er blevet diskuteret med eksperters syn 

herpå.  

Det blev herigennem udledt, at løsningsforslagene for udfordringerne ikke blev anset ens af 

revisorerne og eksperterne. Revisorerne så langt hen ad vejen, at udfordringerne var eksternt 

forankret og i overvejende grad ude af deres egne hænder. Dette var eksperterne ikke enige 

i, da de så størstedelen af udfordringerne løst internt i revisionsvirksomhederne. Selvom ek-

sperterne har størst viden inden for deres felt og herved kan have ret i, hvori løsningen findes, 

så er uenigheden et udtryk for, at revisorerne har brug for nye og mere omfattende tiltag for, 

at implementeringen af kunstig intelligens og ny teknologi bliver en bedre og hurtigere. 

Undersøgelsen har givet forfatterne en grundig forståelse af revisors holdning til emnet og 

udfordringerne, ligesom der er opnået forståelse af eksperternes løsningsforslag. Herved har 

forfatterne udledt, at det er den første brug af nye teknologier, som er det vigtigste skridt for 

revisorerne. Når første skridt er taget, og man er ’landet’ sikkert, vil næste skridt være nem-

mere.  

Forfatterne vil i den forbindelse præsentere afhandlingens anbefalinger, som netop skal un-

derstøtte måden, hvorpå man kan få revisorerne til at prøve deres første implementering af ny 

teknologi på revisionsopgaverne: 

Figur 24 - Forfatternes anbefalinger (egen tilvirkning)

I
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Anbefaling 1: Krav om implementering af nye teknologier på revisionsopgaver 

Helt grundlæggende kræves et paradigmeskifte med hensyn til synet på brugen af ny teknologi 

i revisionsprocessen. Det skal ikke længere kun være valgfrit for de enkelte partnere eller re-

visionsteams at anvende de teknologier, som bliver udbudt i revisionsvirksomhederne. Imple-

menteringen af nye teknologier og værktøjer, skal tænkes ind i den enkelte revisors løbende 

evaluering. Det kan med fordel indarbejdes som en KPI28 på kort sigt, med et krav om at revi-

sorerne anvender ny teknologi. Vurderingen af opfyldelse kan være på brugen af obligatoriske 

værktøjer, som skal implementeres på alle revisionsopgaver, men ligeledes også test af nye 

værktøjer, hvor implementering endnu ikke er et krav, og hvor der nærmere skal gives feed-

back til videreudviklingen.  

Herved italesættes at det er en vigtig indsats at implementere færdigudviklet teknologi på re-

visionsopgaver, og at afprøve nye teknologier, som skal færdigudvikles inden en central im-

plementering. Dette skal understøtte kvaliteten af revisionsdokumentationen, indtil revisions-

standarderne vil stille krav herom, og klargøre den enkelte revisor. 

Anbefalingen kan imødegå udfordringen vedrørende den generationskløft, der dannede 

grundlag for investeringsmodviljen på revisionssagerne. Hvor mange af de yngre og udførende 

revisorer var parate til at implementere ny teknologi, var den ældre partnergruppe mere tilba-

geholdende, og så hellere at investeringen blev taget af andre end dem selv. Hvis det i stedet 

blev til et grundlag for den årlige vurdering herunder beslutningen om økonomisk kompensa-

tion, så vil der være større tilbøjelighed til at acceptere investeringen.

Anbefaling 2: Revisors kompetencer for IT-forståelse skal øges for at sikre fortrolighed

1) Indledningsvis skal IT-forståelsen hos den nuværende revisorstand øges gennem intern og 

ekstern uddannelse. Der er behov for en differentieret kompetencetilførelse de enkelte reviso-

rer i mellem, hvorfor uddannelsesforløbende bør tilrettelægges derefter. Således skal udfø-

rende revisorer tilegnes kompetencer inden for IT, der gør dem i stand til at bruge nye tekno-

logier i langt højere grad. Omvendt er der ikke samme behov for de mere erfarne revisorer 

med en kvalitetssikrende rolle. De skal i stedet have kompetencer til et niveau, der gør dem i 

stand til at forstå ny teknologi og derved være tryg ved brugen heraf på deres revisionsopga-

ver. 

2) Revisionsbranchens ledelse skal tænke i nye baner med hensyn til, hvordan uddannelsen 

struktureres. På kompetenceområder som IT vil det være en udfordring at holde fast i de nu-

værende strukturer, hvor ekstern undervisning alene faciliteres af revisionsvendte uddannel-

ser, samt at efteruddannelsen forestås af interne undervisere. Det vil være nødvendigt at indgå 

samarbejde med andre uddannelsesinstitutionerne med langt højere fokus på IT. Således bør 

uddannelsesforløb designes i samarbejde med fx IT-universiteter. 

28 KPI: Key Performance Indicator
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3) Med henblik på at understøtte revisorstanden i den teknologiske transformation af revisi-

onsprocessen, skal branchen tilføres nye kompetencer i form af andre profiler med IT- eller 

datavidenskabelig baggrund. 

Ved at følge denne anbefaling kan udfordringerne vedrørende data og kompetencer imøde-

gås. Det fremgik af diskussionen, at de to udfordringer var tæt forbundet, da udfordringerne 

med data i høj grad skyldtes revisors manglende kompetencer inden for området. 

Anbefaling 3: Faglige afdelinger skal understøtte anvendelsen 

Igennem undersøgelsen fremhævede revisorerne en manglende forståelse for, ’hvornår er 

nok, nok?’. Derfor skal revisionsvirksomhedernes faglige afdeling gøre en større indsats for at 

udbrede tryghed i brugen af ny teknologi. Dette gøres gennem vejledninger og brugseksempler 

fra de faglige afdelinger, så revisorerne føler sig sikre i anvendelsen af nye teknologier i revi-

sionsprocessen. Derudover skal udvalgte revisionsopgaver igennem et obligatorisk coaching-

forløb med den faglige afdeling, der skal kortlægge effektiv brug af ny teknologi på revisions-

opgaven. 

Revisors udfordring vedrørende uvisheden omkring overholdelse af standarder og compliance 

generelt kan imødegås ved at følge denne anbefaling. Ansvaret lægges hos de faglige afde-

linger, men samtidig skal revisorerne tage vejledningen til sig og efter et coachingforløb, bør 

der ikke herske tvivl om, hvordan og hvorledes ny teknologi kan implementering på revisions-

sagerne.



Konklusion 

Afsnittets indhold 

Dette afsnit konkluderer på afhandlingens undersøgelse ved at beskrive resultaterne heraf 
kort. Afhandlingens konklusion er bygget op omkring problemformuleringens undersøgel-
sesspørgsmål, hvorved problemformulering besvares gennem argumenter fra undersøgel-

sen. 



Side 108 af 244

7 KONKLUSION

en nærværende afhandling søgte at besvare følgende problem: 

Hvilken holdning har revisor til brugen af ny teknologi særligt kunstig intelligens 

i revisionsprocessen, herunder hvilke udfordringer revisor identificerer ved frem-

tidig implementering, samt hvordan disse udfordringer kan afhjælpes? 

For at besvare dette, blev der foretaget en undersøgelse bestående af kvalitative interviews 

med revisorer, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews med eksper-

ter. 

Indledningsvis blev relevant teori gennemgået. Først oparbejdedes et kendskab til revisions-

branchens udvikling gennem tiden. Her fremgik det, at det centrale formål med revision er at 

sikre finansielle oplysninger, og det gøres gennem revisionsstandarder, der er bygget op om 

kvalitet. Herefter blev strukturen for revisionsprocessen i dag klarlagt. Revisioner er udført ens 

på tværs af alle revisionsvirksomheder, og er derfor struktureret på samme måde gennem fem 

overordnede faser. Slutteligt opnåedes kendskab til forventningen til kunstig intelligens og ny 

teknologis påvirkning på revisionsprocessen i fremtiden. Her fremgik markante forventninger 

til en transformation af branchen, idet nye teknologier vil blive implementeret i revisionspro-

cessen og på sigt erstatte en større del af revisors nuværende arbejdsopgaver. 

Med det teoretiske grundlag er der foretaget en undersøgelse af revisors holdning til kunstig 

intelligens og ny teknologi herunder udfordringerne ved fremtidig implementering.  

Analysen indledtes med en undersøgelse af revisors kendskab til og vurdering af kunstig in-

telligens og ny teknologi i revisionsprocessen. Undersøgelsen påviste, at den generelle forstå-

else af emnet og mulighederne med teknologier var lavt. Dette på trods af at emnet er meget 

omtalt i brancheanalyser m.v. Flere af respondenterne vurderede, at teknologi i fremtiden nær-

mere vil være supporterende end erstattende for revisor. På trods af det manglende kendskab, 

viste det sig, at revisorerne fandt brugen af kunstig intelligens og ny teknologi meget relevant 

for fremtidens revisionsproces. 

Eftersom revisorerne fandt emnet relevant, undersøgtes de fordele, som revisorerne forbandt 

hermed. Fordelene udgjordes af effektivitet, kvalitet, relevans og rentabilitet. Alle disse fordele 

blev understøttes af den kvantitative undersøgelse. Med de klare fordele udtalt, blev revisors 

nuværende brug af ny teknologi undersøgt samt deres implementeringsvillighed for ny udvik-

linger. Her viste det sig, at implementeringsvilligheden for fremtidige udviklinger var større end 

villigheden til at bruge den nuværende teknologi. Med andre ord opfatter revisor sig som im-

plementeringsparat, men er i mindre grad villig til at bruge det, der er tilgængeligt. Samtidig 

viste undersøgelsen, at revisor så revisionsbranchen som mere tilbagestående end andre 

brancher. 

D
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Det ledte op til en undersøgelse af de udfordringer, som revisor forbandt med yderligere im-

plementering af kunstig intelligens og ny teknologi. Overordnet blev seks udfordringer identifi-

ceret gennem de kvalitative interviews, hvoraf fem af disse blev bakket op af en som minimum 

overvejende grad af enighed i den kvantitative undersøgelse.  

Disse udfordringer blev herefter diskuteret med relevant eksperter på området. Diskussionen 

blev struktureret således, at eksperterne først forholdte sig til revisors syn, herefter deres eget 

syn på udfordringen, og til sidst gav de deres løsningforslag. Det viste sig, at der var forskelle 

mellem revisorerne og eksperterne med hensyn til vurderingen af, hvor udfordringen skal lø-

ses: 

Revisorernes syn

Det fremgik af undersøgelsen, at revisorerne ser en udfordring i, at anvende ny teknologi i 

revisionsprocessen i forhold til de nuværende revisionsstandarder. Dette henføres til revisors 

usikkerhed over, om revisionsdokumentation er compliant med de gældende revisionsstan-

darder. Deres overvejelser centreres om vurderingen af egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, 

når der ikke er guidance i standarderne. 

Revisorernes syn på en løsning er ekstern rettet ved, at revisionsstandarderne skal tilpasses.  

Ekspertens syn

Modsat revisorerne vurderer eksperten, at det er muligt, at benytte ny teknologi i revisionspro-

cessen og forsat at være compliant med revisionsstandarderne, men det kræver dog noget 

fortolkning, som skal gøres i tæt samarbejde med tilsynsmyndigheder og regulatorer. Her blev 

der identificeret en holdningsforskel mellem den almene revisor og eksperten på området. Re-

visorerne ser et behov for tilpasning, mens eksperten ser mulighed for fortolkning på kort sigt, 

uden at dette har en påvirkning på kvaliteten og overholdelsen af revisionsstandarderne. Med 

andre ord ser eksperten, at løsningen på udfordringen primært ligger internt i branchen. 

Revisorernes syn 

Datadisciplinen hos kunderne anses som værende den primære udfordring på dataområdet. 

Kunderne leverer data, som ikke er i overensstemmelse med behovet, hvilket revisorerne an-

ser som et udfald af manglende kompetencer hos kunderne samt ældre versioner af ERP-

systemer.  

Tilgængeligheden af data er en udfordring, men dog i mindre grad ifølge revisorerne. Udfor-

dringen består i, at det kan være svært at få den rette data fra kunderne, som ofte afviser 

Revisionsstandarder

Data
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forespørgsler med, at det ikke er muligt at trække den ønskede data ud.  Revisorerne ser altså, 

at løsningen til udfordringen er eksternt funderet. 

Ekspertens syn

Eksperten er ikke enig i revisorernes holdning til, hvor problemet ligger. Eksperten vurderer, 

at datadisciplinen og tilgængeligheden er fin hos de fleste kunder. Det er i stedet et spørgsmål 

om, at revisors kompetencer og forståelse af data og IT-systemer er for lave, hvorved de ikke 

kan stille de rigtige forespørgsler. Derudover skal revisor i langt højere grad kontakte IT-afde-

lingen for fremtiden.  

Således ser eksperten, at udfordringen skal løses internt ved opkvalificering af revisorernes 

kompetencer. 

Revisorernes syn 

De adspurgte revisorer påpeger, at revisors kompetencer inde for IT-forståelse er et fokusom-

råde for fremtiden. Det angår både efteruddannelse af eksisterende revisorer, men også af de 

revisorer, som er under uddannelse, der skal have mere undervisning i IT, hvilket kan ske i 

samarbejde med de eksterne uddannelsesinstitutioner. Udfordringen er, at manglende kom-

petencer kan medføre, at nye teknologier ikke anvendes eller implementeres på revisionsop-

gaverne, hvis revisor ikke forstår det underliggende.  

Et fokuspunkt herunder er, at oplæringen af nye revisorer i branchen skal gentænkes, når 

avancerede teknologier vil erstatte de simple standardiserede revisionsopgaver. De nye med-

arbejdere vil i den forbindelse ikke længere skulle være udførende, men i højere grad kvali-

tetssikrende, fx skal de ikke længere forestå bogføring, som overtages af teknologi, men de 

skal sikre, at der er bogført korrekt. Derfor er der behov for at gentænke oplæringen i dette. 

Her ser revisorerne altså, at løsningen er både eksternt og internt funderet. 

Ekspertens syn

Behovet for uddannelse og efteruddannelse vurderer eksperten også værende nødvendigt. 

Dette for at sikre at revisorerne anvender de tilgængelige værktøjer, og at de manglende kom-

petencer ikke bliver en begrænsning for implementeringen på sigt. Til forskel fra revisorerne 

ser eksperten dog, at revisionsbranchen står over for en traditionsændring, hvor fremtidens 

revisorer ikke alene består af revisoruddannede profiler, men i højere grad af andre profiler 

med andre baggrunde end revision. Det vil kunne støtte udviklingen af fremtidens revisor. 

Eksperten ser på samme måde som revisorerne, at løsningen på udfordringen er både ekstern 

og intern, men ser en ny mulighed i at bruge andre profiler. 

Revisors kompetencer
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Revisorernes syn 

Partnerstrukturen i branchen anser revisorerne som en udfordring for investering i nye tekno-

logier. Det skyldes, at investeringsvilligheden hos den ældre partnergeneration vurderes at 

være lavere. Årsagen til dette er ifølge revisorerne, at der er forskel på de opgaver, partnerne 

har, og de udførende revisor har, hvor teknologi i højere grad vil effektivisere den udførende 

revisors arbejde, hvilket partner, som tager beslutningen om investering, derfor ikke oplever i 

samme grad. Revisor ser altså, at løsningen på udfordringen er internt funderet. 

Eksperternes syn

Eksperten oplever, at investeringsvilligheden de seneste år har flyttet sig, hvor investeringsvil-

ligheden i branchen er ændret, men at det fortsat er udfordrende proces at beslutte, hvor in-

vesteringen bedst er foretaget.  

Eksperten ser dog anderledes på situationen i revisionsvirksomhederne, hvor eksperten læg-

ger et ekstra niveau på ved at skele til den øverste revisionsledelse, der er mere og mere 

tilbøjelige til, at investere i ny teknologi. Her fremgår altså selve partnerstrukturen som en ud-

fordring for implementering i hele organisationen, da der modsat almindelige selskaber ikke 

bare kan træffes en beslutning hos den øverste ledelse, men at samtlige partnere kan have 

forskellige holdninger til brugen af teknologi på deres revisionsopgaver. Derfor vurderer ek-

sperten, at løsningen ligger i at inspirere og engagere yngre revisorer samt lægge pres på de 

jobansvarlige partnere fra den øverste ledelse. 

Eksperten ser ligesom revisorerne, at udfordringen vil løses internt. 

Anbefalingerne 

Gennem undersøgelsens teori, analyse og diskussion har forfatterne opnået kendskab til revi-

sors holdning til brugen af ny teknologi særligt kunstig intelligens i revisionsprocessen, og i høj 

grad hvilke udfordringer revisor identificerer ved fremtidig implementering. Udfordringerne er 

diskuteret med eksperter for at udlede, hvordan disse udfordringer kan afhjælpes. På bag-

grund heraf har det været muligt for forfatterne at opstille tre anbefalinger til en forbedret frem-

tidig implementering af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen: 

Krav om implementering af nye teknologier på revisionsopgaver 

Brugen af nye revisionsværktøjer og teknologi i revisionsprocessen skal gøres obligatorisk for 

opgaveansvarlige partnere og revisionsteams, for at alle følger transformationsbølgen. Dette 

vil kunne iværksættes gennem fx KPI’er i den løbende evaluering af de enkelte partnere og 

medarbejdere.  

Revisors kompetencer for IT-forståelse skal øges 

Fortroligheden med brugen af nye revisionsværktøjer og teknologier kommer gennem anven-

delse og forståelse. Kompetencerne skal tilføres til branchen gennem større fokus på IT-kom-

petencer, dog med fokus på relevans for den enkelte revisor baseret på niveau. Derudover 

Investeringsvillighed
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skal revisionsvirksomhederne i højere grad se bort fra traditionelle uddannelseskilder og i ste-

det søge mod mere IT rettede uddannelseskilder som fx IT universiteter. Slutteligt skal andre 

profiler bringes ind i branchen.  

Faglige afdelinger skal understøtte implementeringen 

Revisorstanden skal i højere grad understøttes af de faglige afdelinger i, hvad der er muligt, 

og hvordan det kan anvendes på de enkelte revisioner. De faglige afdelinger skal udføre obli-

gatoriske coaching-forløb på revisionsopgaver med fokus på effektiv brug af teknologi. Der 

udover skal de faglige afdelinger i højere grad levere vejledninger samt brugseksempler. Dette 

skal hjælpe revisor i forståelsen af, om der er opnået egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis.



8 Perspektivering 
8.1 Blockchain 

8.2 Continuous auditing 

Afsnittets indhold 

I forbindelse med afhandlingens undersøgelse er der oparbejdet viden, som rækker ud over 

problemfeltet og problemformuleringen. Dette afsnit vil derfor indeholde yderligere perspekti-

ver, som ligeledes vil være relevante at undersøge inden for det overordnede område, under-

søgelsen bevæger sig inden for. 



Side 114 af 244

8 PERSPEKTIVERING

roblemformuleringen for undersøgelsen omhandlede revisors holdning til implementering 

af kunstig intelligens og ny teknologi i revisionsprocessen, herunder hvilke udfordringer 

de ser i implementeringen, og hvordan udfordringerne kan afhjælpes. Med ny teknologi vil 

revisionshandlinger kunne suppleres eller erstattes, men processen vil ikke nødvendigvis æn-

dres. 

8.1 BLOCKCHAIN

En anden ny teknologi er Blockchain, som mange forventer vil få en stor betydning for revisi-

onsbranchen. Blockchain er modsat kunstig intelligens ikke et tænkende system, der kan sup-

portere eller erstatte revisors arbejdsgange, men et valideringssystem til fx posteringer. En 

klar fordel ved Blockchain er sikkerheden og transparensen, der opstår på tværs af virksom-

heder. Teknologien er meget sikker idet den er tæt på umulig at hacke, når datalagringen er 

fordelt mellem flere lagringslokationer, der valideres mod hinanden i realtid, og uoverensstem-

melser i en af lokationerne vil blive opdaget af de øvrige.  

Blockchain kan beskrives som et fælles ERP-system på tværs af alle virksomheder, hvor deres 

bogføringen samles. Implementeringen af Blockchain som validering af transaktioner vil være 

med til at overflødiggøre store dele af revisors arbejde, når transaktionerne i bogføringen alle-

rede er valideret til modpart. Dette betyder, at revisors fokus vil være flyttet til mere risikobeto-

nede revisionsområder, hvor revisors professionelle skepsis skal anvendes til at forstå sam-

menhænge.  

Revisionsbranchen overflødiggøres ikke af Blockchain, idet skønsmæssige poster ikke kan 

valideres mod andre bogføringskredse, men er subjektive opgørelse af selskabets ledelse som 

er baseret på forudsætninger. Samspillet mellem Blockchain og kunstig intelligens vil styrke 

revisorerne i deres arbejde, men dette vil også kræve et ændret fokus for revisionsbranchen, 

idet størstedelen af de manuelle og standardiserede arbejdsprocesser ikke længere skal va-

retages af revisorerne. Branchen skal derfor forberede sig på, hvilke nye ydelser der kan tilby-

des til kunderne.  

8.2 CONTINUOUS AUDITING

I undersøgelsen blev det påvist, hvorledes kunstig intelligens og ny teknologi kan påvirke må-

den, hvorpå revision foretages. Altså selve arten af de handlingerne der foretages, som kan 

rykkes fra manuelle handlinger foretaget af menneskelige revisorer til i stedet at blive udført i 

højere og højere omfang af teknologi. Ligeledes blev det kort berørt, at omfanget kan påvirkes 

i form af fx test af alle posteringer i stedet for den nuværende stikprøvetilgang. 

Ny teknologi kan dog også have påvirkning på den tidsmæssige placering af revisionen. Der 

tales i stigende grad i branchen om continuous auditing eller realtime assurance. Det er i sin 

essens en revisionsproces, der foretages løbende eller konstant henover året og således kan 

P
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give pålidelighed til finansdata samtidig med eller kort tid efter, det frigives. Det er selvsagt 

ikke muligt for menneskelige revisorer at foretage revisionshandlinger konstant og på tværs af 

alle revisionsopgaver, men her kender teknologi ikke til de samme begrænsninger.  

Dette var et område, som både de interviewede revisorer og eksperterne bemærkede. Jens 

beskrev, hvordan årsregnskaber, som det kendes i dag, er en præsentation af historisk data, 

hvor nogle af de ældste transaktioner kan være 16 måneder gamle: ”Hvis vi tager et regnskab, 

et kalenderårsregnskab, som løber fra første januar og til december, hvis det så bliver aflagt 

den 30. april, så er der jo faktisk gået 12 plus fire måneder. Det vil sige, at vi udtaler os om 

data, der er op til 16 måneder gammelt, hvor jeg tror, at ny teknologi vil kunne bringe os hen 

et sted, hvor vi kunne lave meget mere real time assurance” (Serup, 2019, linje 60-67). Regn-

skabslæsere lever i en verden, hvor de er vant til en langt højere informationshastighed end 

tidligere især efter digitaliseringen har gjort sit indtog i mange brancher, men samtidig må de 

acceptere at regnskabernes nyhedsværdi ikke tilpasses til det hurtigere tempo. 

Transformationseksperten Christian L. Nielsen ser også dette som en af de helt store udvik-

linger inden for revisionsbranchen i det kommende: ”Jeg tror, revisionen skal ændres markant 

i fremtiden, fra at være noget der sker en gang om året baseret på en årsrapport, til at vi 

løbende giver sikkerhed til data gennem Analytics, integration og en masse ting” (Nielsen C. 

L., 2020, linje 156-159). 

Continuous auditing vil samtidig med at give højere værdi til regnskabslæsere også hjælpe en 

branche som revisionsbranchen, der er ekstremt sæsonbetonet. Langt størstedelen af de dan-

ske virksomheder aflægger årsregnskaber efter kalenderåret, og derfor skal revisor tilpasse 

sit arbejde herefter. Ved implementering af continuous auditing foretages revisionen kontinu-

erligt fordelt over året, hvorfor revisors arbejde ligeledes kan fordeles.
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