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Abstract 
 

This thesis provides an analysis of how auditors use data analytics within the audit process, as well 

as how data analytics is used by auditors to detect fraud. 

The thesis includes interviews with respondents from different audit companies, to get an all-round 

view of the audit industry, and the auditors view on data analytics and fraud. 

The report finds that there are large differences among the audit companies in the industry.  

The differences relate to differences in the understanding of what the concept of data analytics are, 

and how far the companies are in implementing data analytic tools.   

The report shows that the big four audit companies are significantly further ahead, when it comes 

to the use of technology in auditing. Data analysis in small and medium-sized audit firms is mainly 

limited to analysis performed in Excel. 

Furthermore, the report shows that the audit companies perform many of the same analysis during 

the audit, but the complexity, and the level of detail in the analysis is significantly more limited, for 

those companies using Excel as a tool, compared to big four companies, who use both globally 

and locally developed analytical programs. 

Fraud has major consequences for companies, society, investors, suppliers and employees.  

47% of companies have been exposed to financial crime, and external auditors only discover about 

4% of all reported fraud cases. This poses the question, on whether auditors do their job well 

enough, or whether they could do more, when it comes to detecting fraud. 

General analysis are performed, with the purpose of finding significant errors. Significant errors can 

be both unintentional and intentional errors, including fraud, but the companies do not perform 

specific searches for misuse of assets or accounting manipulation unless, there is a suspicion of it 

or for committing unforeseen actions. 

The thesis concludes that even though there is a large implementation of technology and data 

analytics in the financial audit, the auditors focus towards fraudulent behavior is limited. This 

seems to be due to the interpretation of the international audit standards. 
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Kapitel 1 Indledning og metode 

1.1 Indledning 
 

Datamængderne bliver større og større og i takt med, at teknologien udvikler sig, bliver 

dataanalyse en stadig større del af revisors arbejde. Flere revisionshuse begynder langsomt at 

bevæge sig væk fra den traditionelle tilgang til revisionshandlinger, og i retning mod mere analytisk 

og datadrevet revision. Anvendelsen af dataanalyse åbner nye muligheder for revisor og det er nu 

muligt, at analysere større mængder af data med det formål, at identificere mønstrer, 

sammenhænge og afvigelser. 

Revisorer har altid fokuseret på det, som de kunne levere inden for standarderne. Der har derfor 

været mindre fokus på, hvad regnskabsbrugeren forventer og efterlyser, herunder sikkerhed for,  

at der ikke er sket besvigelser (Due, Christensen, Hennelund & Trærup, 2018).  

Revisors formål er jf. ISA 200, at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Væsentlig fejlinformation kan både være utilsigtede fejl, men 

også tilsigtede fejl, såsom besvigelser. 

Besvigelser har store konsekvenser for virksomheder, samfund, investorer, leverandører og 

medarbejdere. Økonomisk kriminalitet har været markant stigende de seneste år. I en 

undersøgelse foretaget af PWC har hver anden virksomhed på globalt plan (47%) været udsat for 

økonomisk kriminalitet, hvilket er den næsthøjeste andel i de seneste 20 år (PwC, 2020). Trods 

den stigende økonomiske kriminalitet identificerer revisor kun 4%, af de besvigelser, som bliver 

opdaget (ACFE, 2020). Dette skaber en forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger og 

en diskussion om hvad revisors arbejde og ansvar er, specielt i forhold til besvigelser. 

Implementering af ny teknologi i revisionshusene kan være med til at stille revisor i en position, 

hvor muligheden for at identificere transaktionsmønstre er forbedret, og med de muligheder vi i dag 

har med data, teknologi og tilgængelighed, bør det være nemmere for revisor at monitorere data 

og identificere afvigelser. Dataanalyse kan altså stille revisor i en position, hvor det bliver lettere at 

opdage besvigelser. 

Det er således interessevækkende og ikke mindst relevant at undersøge, hvordan dataanalyse kan 

identificere besvigelser, samt om hvorvidt revisorer anvender en dataanalytisk tilgang til sit 

arbejde, ved identifikation af besvigelsesrisici og deres reaktion herpå. 

Denne afhandling vil kortlægge i hvilket omfang dataanalyse anvendes i revisionsprocessen, samt 

hvordan besvigelser kan og bliver afdækket ved brug af dataanalyse. 
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1.2 Problemformulering 

Som præsenteret i indledningen er dataanalyse et revisionsværktøj, som er blevet mere og mere 

udbredt igennem de seneste år. Anvendelsesmulighederne for dataanalyse er brede og for at 

skabe ny viden og bidrage til den aktuelle debat undersøges i afhandlingen følgende 

hovedspørgsmål:  

I hvilket omfang anvender revisorer dataanalyse i revisionsprocessen, herunder i relation til at 

vurdere risikoen for besvigelser? 

For at understøtte besvarelsen af problemformuleringen vil vi i afhandlingen besvare 

nedenstående undersøgelsesspørgsmål. 

1. Hvor i revisionsprocessen kan dataanalyse anvendes? 

2. Hvilke handlinger udfører revisorer for at afdække besvigelsesrisici? 

3. Hvilke dataanalytiske metoder kan anvendes i relation til besvigelser? 

4. Hvilke fordele, udfordringer og begrænsninger har dataanalyse? 

Spørgsmålene er udarbejdet for at danne et grundlag, der kan styrke besvarelsen, og som kan 

anvendes til at konkludere på problemformuleringen.  

 

1.3 Afgrænsning 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, i hvilket omfang revisorer anvender dataanalyse i 

revisionsprocessen samt, om dataanalyse anvendes og kan anvendes af revisorer til at afdække 

besvigelser. For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at afgrænse 

undersøgelsen. 

Afhandlingen ønsker at belyse, hvordan eksterne revisorer anvender dataanalyse i forbindelse 

med revisionen. Afhandlingen vil derfor ikke belyse interne revisorers arbejde, samt hvordan 

virksomheder kan anvende dataanalyse internt i organisationen.  

Flere større revisionshuse har såkaldte ”forensic afdelinger”, som arbejder med at forebygge og 

identificere økonomisk kriminalitet i virksomheder. Da afhandlingen ønsker at belyse, hvordan 

eksterne revisorer anvender dataanalyse i relation til besvigelser, vil forensic afdelingers arbejde 

ikke nævnes i afhandlingen.  
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Afhandlingen vil undersøge anvendelsen af dataanalyse på kunder af alle størrelser og 

kundetyper, herunder selskaber og foreninger. Afhandlingen afgrænses dog til kun at omhandle 

revision af årsregnskaber og de handlinger, som der udføres som led i en revision. Afhandlingen vil 

ikke omfatte besvigelser og handlinger relateret til revisors erklæringer uden sikkerhed. 

Der vil i afhandlingen ikke være fokus på specifikke regnskabsposter, men derimod selve 

anvendelsen af en dataanalytisk tilgang til at kunne identificere og afdække risici for besvigelser 

Der eksisterer forskellige former for økonomisk kriminalitet. Afhandlingen er afgrænset til at 

fokusere på besvigelser, der kan klassificeres som regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

Afhandlingen afgrænses således fra øvrige typer af økonomisk kriminalitet, såsom korruption, 

cyber kriminalitet mv.  

 

1.4 Opbygning af afhandlingen 

 Herunder er en grafisk gennemgang af afhandlingens struktur.  

 

Figur 1.4. Afhandlingens opbygning. Egen tilvirkning 
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Afhandlingens kapitel 1 indeholder indledning, problemformulering samt en afgrænsning af 

afhandlingen. Herudover indeholder kapitel 1 en redegørelse og begrundelse af metodevalg, 

herunder data og dataindsamling, samt overvejelser i forbindelse med interviews og respondenter. 

Kapitel 2 og 3 indeholder en redegørelse for, hvad der forstås ved begreberne besvigelser og 

dataanalyse. Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af de forskellige besvigelsestyper, 

besvigelsestrekanten, ansvarsfordeling og revisionshandlinger i forbindelse med afdækning af risici 

for besvigelser. Kapitel 3 vil omfatte en gennemgang af dataanalyse, herunder en definition af 

dataanalyse, hvilke dataanalytiske metoder der findes og hvor i revisionsprocessen dataanalyse 

kan inddrages. 

I kapitel 4 analyseres, hvordan dataanalyse anvendes i de udvalgte revisionshuse. Dette vil gøres 

ved at undersøge, hvilke dataanalyseværktøjer der anvendes samt, hvor i revisionsprocessen 

dataanalyse inddrages. Dernæst foretages en analyse og diskussion af, hvilke handlinger 

revisionshusene udfører i relation til besvigelser, samt hvilke muligheder der er ved anvendelse af 

dataanalyse i relation til at opdage besvigelser. Herudover undersøges fordele og udfordringer, 

som revisorerne oplever i forbindelse med anvendelse af dataanalyse. 

De ovenfornævnte kapitler danner grundlag for kapitel 5, som omfatter en konklusion på 

problemformuleringen, som blev belyst i afsnit 1.2. Kapitel 6 indeholder en perspektivering til 

øvrige problemstillinger, som findes relevante i forlængelse af denne undersøgelse.  

 

1.5 Metode 
 

Afhandlingen tilegner sig en induktiv fremgangsmåde, hvor vi med udgangspunkt i en eller flere 

hændelser og observationer fremsætter en generel teori og lovmæssighed. Den induktive 

fremgangsmåde har til formål at undersøge sammenhænge og problemstillinger, som er mindre 

kendte. Afhandlingen tilegner sig også en abduktiv tilgang, hvor der er tale om en cirkulær proces, 

hvor sammenhænge og begrundelser ud fra observationer bruges til at drage konklusioner i en 

specifik sag (Fuglsang, 2013). Disse fremgangsmåder er almindelige i eksplorative undersøgelser 

(Andersen, 2019), som ligeledes ses i denne afhandling, hvor vi på baggrund af relativt få 

personers svar og oplysninger, konkluderer noget generelt omkring dataanalyse i 

revisionsbranchen i relation til besvigelser. 

Anvendelse af den eksplorative tilgang har medført, at problemfeltet for afhandlingen er blevet 

ændret eller tilpasset undervejs, når nye og relevante vinkler er opstået. Et eksempel herpå er, at 

vi i afhandlingen har arbejdet med en bred definition af dataanalyse. I takt med at der er fundet ny 
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viden, er emnet blevet tilpasset, således at for eksempel Process mining er blevet et element i 

undersøgelsen. 

Til brug for at udarbejde en besvarelse af problemformuleringen, vil vi i afhandlingen benytte os af 

interviews. Vi har som dataindsamlingsmetode anvendt interviews, da metoden giver en detaljeret 

forståelse for flere personers synspunkter, indsamler nuancerede beskrivelser fra respondenter og 

som giver mulighed for, at stille uddybende spørgsmål til respondenten under samtalen. 

Spørgeskema er en anden form for dataindsamlingsmetode. Ved spørgeskemaundersøgelse kan 

man nå ud til en væsentlig større og bredere målgruppe, og respondenterne vil i deres svar ikke 

kunne lade sig påvirke af interviewer. Dog vil der ved spørgeskemaer være tale om mere generelle 

og overfladiske svar, samt et ufleksibelt design, hvor det ikke er muligt at stille uddybende 

spørgsmål (Andersen, 2019). Netop det at kunne spørge ind til noget, som ikke er 

forhåndsbestemt og lade respondenten komme med nye input, har været vigtigt i forbindelse med 

dataindsamlingen, for at få en dybere og nuanceret indsigt i, hvordan revisionshusene i praksis 

anvender dataanalyse og få fremhævet de forskellige vinkler, der måtte være mellem 

respondenterne. Af denne grund blev spørgeskemaundersøgelse fravalgt til fordel for interviews.  

 

1.6 Data og dataindsamling 
 

 

1.6.1 Kvantitative og kvalitative data 

Kvantitative data repræsenteres ved tal, mens kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal, 

såsom tekst, film, lyd mv. (Andersen, 2019). Afhandlingen vil hovedsageligt anvende kvalitative 

data i form af artikler, bøger, internationale revisionsstandarder og interviews. Kvantitative data vil i 

begrænset omfang anvendes i form af statistikker fra rapporter til at blandt andet at beskrive 

omfanget af besvigelser. 

Interviews udføres ligeledes som kvalitative interviews, hvilket giver anledning til åbne 

svarkategorier og, som ikke ender som en talmæssig dokumentation. 

1.6.2 Primære kilder 
 

Primære kilder er kilder, som bidrager med ny viden på et område. Der vil i afhandlingen blive 

anvendt primære kilder i form af interviews. 

De primære kilder vil hovedsageligt blive anvendt ved besvarelsen af kapitel 4. 
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Formålet med anvendelsen af primære kilder, herunder interviews, er at sikre, at afhandlingen 

indeholder data, der er indsamlet specifikt til formålet. For at kunne besvare problemformuleringen, 

har vi valgt at afholde interviews med revisorer i danske revisionshuse. 

1.6.3 Sekundære kilder 

Sekundære kilder er kilder, som genfortæller viden fra primære kilder og, som er indsamlet af 

andre end os selv. Sekundære kilder i afhandlingen vil være bøger, videnskabelige artikler, 

standarder, rapporter og andre skriftlige og elektroniske dokumenter (Lynggaard, 2010). 

Kapitel 2 og 3 afdækkes ved brug af sekundære kilder. Dog anvendes de sekundære kilder også til 

at supplere besvarelsen af kapitel 4. Videnskabelige artikler og bøger er hovedsageligt indsamlet 

igennem CBS’ database, for at kunne søge i mest mulig relevant litteratur og filtrere efter det 

ønskede materiale. Derudover er der gjort brug af internationale revisionsstandarder, som er 

hentet fra FSR’s hjemmeside, samt rapporter fundet på internettet udarbejdet af blandt andet 

revisionshuse, institutter m.fl. 

For at sikre validiteten af de sekundære data, har vi haft fokus på at anvende anerkendte 

organisationers og informationsudgivers materiale, som grundlag for undersøgelsen. 

Afhandlingen gør således brug af både primære og sekundære data, da dette giver mulighed for at 

undersøge fra flere perspektiver. Der anvendes således metodetriangulering på tværs af primære 

og sekundære datakilder ved at konklusioner, som drages ud fra de primære datakilder, som i 

denne afhandling er interviews, holdes op mod de givne konklusioner fra de sekundære kilder, 

såsom videnskabelige artikler, revisionsstandarder og rapporter, hvilke benyttes til at undersøge 

afhandlingens teoretiske grundlag. 

 

1.7 Interviews 

Som beskrevet i forhenværende afsnit har vi valgt interviews, som den primære kilde.  

Interviews kan være enten strukturerede, semistrukturerede eller ustrukturerede (Justesen & Mik-

Meyer, 2010).  

I forbindelse med planlægningen af interviewene er der gjort overvejelser om, hvilken type 

interview, der vil være mest passende til denne afhandling og give de ønskede output, for at kunne 

besvare den overordnede problemstilling.  
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Ved det strukturerede interview følger interviewet en på forhånd fastlagt interviewguide, som 

præcis angiver spørgsmål og rækkefølge. Intervieweren er dermed den styrende person.  

Fordelen ved det strukturerede interview er, at alle respondenter stilles de samme spørgsmål og 

respondenternes svar kan derfor sammenlignes efterfølgende (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Dog giver det strukturerede interview ikke respondenterne samme mulighed for at ytre holdninger 

og informationer, som ikke relaterer sig direkte til de stillede spørgsmål.  

Ved det semistrukturerede interview følges ligeledes en interviewguide, men forskellen mellem det 

strukturerede og det semistrukturerede interview ligger i, at man ved det semistrukturerede 

interview kan variere rækkefølgen på spørgsmålene og spørgsmål kan tilpasses, undervejs i 

interviewforløbet, samt ud fra respondenternes svar. Der er tale om et fleksibelt interview, der har 

til formål at indsamle nuancerede beskrivelser fra respondenterne, og som giver mulighed for at 

stille uddybende spørgsmål. Det semistrukturerede interview er ligeledes velegnet ved en 

eksplorativ tilgang, hvor man ønsker at understøtte viden og samtidig have en række 

forudbestemte temaer, som man ønsker betragtninger om. Derudover giver det semistrukturerede 

interview mulighed for, at respondenternes svar kunne føre os til nye emner eller vinkler, som det 

strukturerede interview ikke ville kunne (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Det ustrukturerede interview giver, ligesom det semistrukturerede interview, respondenterne 

mulighed for at tage ordet og ytre deres holdning. Dog foreligger der ikke en egentlig 

interviewguide. 

Da vi i afhandlingen har en eksplorativ tilgang, hvor vi ønsker at undersøge revisorernes erfaring, 

anvendelse og metodetilgang, for så vidt angår dataanalyse og besvigelser, samt at vi har en 

antagelse om at denne kan variere mellem de udvalgte respondenter, ser vi det relevant at stille 

situationsbestemte spørgsmål. På baggrund heraf, har vi valgt at gennemføre semistrukturerede 

interviews. 

Dog har det semistrukturerede interview sine svagheder, da det stiller krav til og udfordrer vores 

evner som interviewere. Det kræver blandt andet, at man som interviewer kan formå at holde 

samtalen på sporet, samt udnytte den mulighed man har for at spørge dybere ind til svarene. 

Den anvendte interviewguide er den samme for alle respondenterne, men der er i løbet af 

interviewet mulighed for at tilpasse denne til de enkelte respondenters svar. Interviewguiden skal 

således ses som en rettesnor for samtalen, og ikke en decideret manual, for ikke at begrænse 

respondenterne i deres svar. 
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Forud for interviewet, er der til respondenterne fremsendt en beskrivelse af formålet med 

interviewet. Der er ligeledes fremsendt en interviewguide, så respondenterne fik mulighed for at 

forberede sig til interviewet. 

Der har været fokus på at strukturere spørgsmålene i en sådan rækkefølge, der giver et flydende 

interview, uden for mange emneskift. Der har endvidere været fokus på at give respondenterne tid 

til, at svare på de pågældende spørgsmål. 

Alle interviews er blevet optaget som lydfil for at vi, som interviewere, kunne have fokus på at 

koncentrere os om samtalen. For at kunne analysere interviewene, samt efterfølgende danne os et 

overblik over forskelle og ligheder i respondenternes holdninger, forestillinger mv. er alle interviews 

efterfølgende blevet transskriberet. Transskriberede interviews er vedlagt som bilag. 

 

1.8 Respondenter 
 

Valg af respondenter er et vigtigt element i undersøgelsen, da det er respondenterne, som 

bidrager med en væsentlig del af de data, der danner grundlag for selve afhandlingen. Ved valg af 

respondenter har vi derfor haft nøje overvejelser om hvilke personer, der har mulighed for at svare 

på de spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret. 

Afhandlingen har til formål at undersøge, i hvilket omfang danske revisionshuse anvender 

dataanalyse, herunder i relation til at vurdere besvigelsesrisici. Afhandlingen har ikke afgrænset sig 

til et specifikt segment blandt revisionshusene, såsom kunde størrelse, antal medarbejdere mv. 

Endvidere ønskes der i afhandlingen, at undersøge bredt mellem revisionshusene og ligeledes, at 

belyse de forskelle der kan være i revisionsbranchen. Der er udvalgt respondenter fra både små, 

mellemstore og store revisionshuse, netop for at få et nuanceret billede og forskellige perspektiver, 

som kan understøtte vores analyse til brug for besvarelsen af problemformuleringen. 

Vi vurderer, at udvælgelsen af respondenter fra de forskellige revisionshuse, målt på antal 

medarbejdere og størrelsen på kunderne, kan være med til at repræsentere den diversitet, der 

antages som værende tilstede i revisionsbranchen.  

Der er ved udvælgelsen anvendt en stratificeret metode, hvor revisionshusene opdeles i 

grupper/strata ud fra bestemte egenskaber. Fra hver gruppe/strata vælges et bestemt antal 

respondenter. De opdelte grupper er baseret på antal medarbejdere i revisionshuset: 

-          Lille revisionshus (1 - 50 ansatte) 



Side 13 af 118 
 

-          Mellem revisionshus (51 – 299 ansatte) 

-          Mellemstort revisionshus (300 -) 

-          Big four (Deloitte, PwC, EY, KPMG) 

Der er i alt taget kontakt til 14 forskellige revisionshuse, herunder 5 små, 4 mellem, 1 mellemstort 

og alle big four. Ud af disse har 8 indvilget i at deltage i interviewet.  

Respondenterne kommer fra nedenstående revisionshuse: 

Revisionshus 

Gns. 
Antal 
ansatte 
DK 

Antal 
ansatte 
globalt 

Nettoomsætning 
i tkr. Kunder 

Gruppe / 
strata 

 

20 - 20.661 
Små og 

mellemstore 
selskaber 

Lille 
revisionshus 

 25 6.500 
Ingen oplysning 

herom da I/S 

Små og 
mellemstore 

selskaber 

Lille 
revisionshus 

 26 - 23.993 
Små og 

mellemstore 
selskaber 

Lille 
revisionshus 

 
58 - 53.406 

Foreninger og 
fonde 

Mellem 
revisionshus 

 
713 219.000 829.113 

Små, 
mellemstore, 

store og 
børsnoterede 

selskaber 

Big four 

 1.126 - 1.045.203 
Små og 

mellemstore 
selskaber 

Mellemstort 
revisionshus 

 
1.644 280.000 1.952.000 

Små, 
mellemstore, 

store og 
børsnoterede 

selskaber 

Big four 

 
2.468 280.000 3.127.482 

Små, 
mellemstore, 

store og 
børsnoterede 

selskaber 

Big four 

Figur 1.8.1. Oversigt over revisionshuse. Egen tilvirkning på baggrund af revisionshusenes årsrapporter og hjemmesider. 
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De enkelte respondenter er præsenteret kort nedenfor: 

 
Revisionshus 
 

Respondent Stilling 

Piaster Revisorerne Steen Dahl Andersen Statsautoriseret revisor og partner 

Ecovis Bo Langtoft Statsautoriseret revisor og partner 

JS Revision Ronni Jeppesen Partner 

Ri Tine Kristiansen Bünger Statsautoriseret revisor og partner 

KPMG Rasmus Astrup Christiansen Senior Manager 

Beierhol Mette Elmann Johansen Statsautoriseret revisor 

EY Rolan Espedal Manager 

PwC Philip Kjær Manager 

Figur 1.8.2. Oversigt over respondenter. Egen tilvirkning. 

Steen Dahl Andersen er partner og direktør ved Piaster Revisorerne og blev færdiguddannet 

statsautoriseret revisor i 2003. Derudover underviser Steen Andersen for FSR på SR akademiet. 

Piaster Revisorerne er et SMV revisionshus med ca. 20 ansatte. 

Bo Langtoft er statsautoriseret revisor og partner ved Ecovis og har været i revisionsbranchen 

siden 1987. Ecovis består af 25 revisorer, herunder 3 partnere og er en del af en international 

kæde, som er repræsenteret i 86 lande. Bo Langtoft er en del af en international gruppe i Ecovis, 

som monitorerer kvalitet og forestår interne kvalitetskontroller. Ca. 70-80% af kunderne i Ecovis 

ligger i SMV segmentet. 

Mette Elmann Johansen er statsautoriseret revisor ved Beierholm og har 11 års erfaring i 

revisionsbranchen. Mette Johansen er ansat på Beierholms kontor i Roskilde, som tidligere var Rir 

revision. Rir revision blev i august 2019 en del af Beierholm. Ca. 50-70% af opgaverne i Beierholm 

Roskilde er assistance påtegninger og derudover udføres revision af klasse B virksomheder samt 

meget få klasse C virksomheder. 

Beierholm har 1126 ansatte i Danmark fordelt på 36 kontorer. De enkelte kontorer er selvstyrende, 

men har fælles IT, HR mv. 
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Rolan Espedal er manager ved EY og har 10 års erfaring i branchen. Rolan Espedal arbejder til 

dagligt med større internationale kunder og er den del af EY’s europæiske og nordiske digitale 

forretningsområde, som arbejder med implementering af dataanalyse værktøjer. Herudover er 

Rolan Espedal involveret i udviklingen af nye revisionsværktøjer, som gør brug af mere 

avancerede teknologier. 

EY har ca. 1.700 ansatte i Danmark og ca. 280.000 globalt. EY er det tredje største revisionshus i 

Danmark målt på omsætning og antal medarbejdere. 

Tine Bünger er statsautoriseret revisor og partner ved Ri. Derudover er Tine Bünger en del af Ri’s 

faglige udviklingsafdeling og medlem af FSR’s Revisionsteknisk Udvalg, som har ansvaret for 

Danmarks revisionsstandarder.  

Ri består af ca. 60 ansatte og er specialiseret i revision af fonde og foreninger, herunder 

medlemsvirksomheder som fagforeninger og fagforbund. 

Rasmus Christiansen er senior manager ved KPMG og har 9 års erfaring i revisionsbranchen. 

Rasmus Christiansen arbejder til dagligt med revision af, samt anden finansiel rådgivning af 

ejendomsselskaber. Rasmus Christiansen bruger i dag ca. 2/3 af sin tid på dataanalyse og dens 

anvendelse i revisionen. 

KPMG har ca. 700 ansatte i Danmark og ca. 219.000 på globalt plan. 

Ronni Jeppesen er partner ved JS Revision og læser til statsautoriseret revisor. JS Revision 

består af 4 partnere og 20 udførende revisorer, som primært reviderer små klasse B virksomheder 

og én enkelt klasse C. Opgaverne hos JS Revision består af ca. 90% assistance og 10% revision. 

Philip Kjær er manager ved PwC og læser til statsautoriseret revisor. Philip har ca. 8 års erfaring i 

branchen og arbejder til dagligt med PwC Top Tier afdeling, som er ansvarlig for de største 200 

kunder i PwC. Philip Kjærs primære segment er C25 virksomheder. Derudover er Philip Kjær en af 

PwC’s dataanalyse specialister.  

PwC har 2.500 ansatte i Danmark og ca. 280.000 globalt. PwC er det andet største revisionshus i 

Danmark målt på omsætning og antal medarbejdere, men det største revisionshus målt på 

markedsandele. 
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1.9 Kildekritik 
 

I afhandlingen anvendes flere typer af sekundære kilder. Den anvendte litteratur er produceret af 

blandt andet organisationer, revisionshuse, forskere og praktikere. Forinden litteraturen er 

medtaget i opgaven, uanset om det er videnskabelige artikler, rapporter eller bøger, er der 

foretaget en kritisk vurdering af kilden, herunder gennemgang af kildens baggrund, objektivitet og 

troværdighed. Der er i videst omfang forsøgt at gøre brug af originalkilder. I tilfælde hvor 

originalkilder ikke har været tilgængelige, har det været nødvendigt at bruge sekundære kilder, 

som indeholder reference til originalkilden. 

En af de sekundære kilder som anvendes i større omfang, er internationale revisionsstandarder 

(ISA’er). De anvendte ISA’er vurderes både at have en høj validitet og en høj reliabilitet. ISA’erne 

indeholder ikke fortolkning, hvorfor disse vurderes gyldige og pålidelige (Andersen, 2019). 

For at sikre validiteten af de sekundære data, har vi haft fokus på at anvende anerkendte 

organisationers materiale, som ligger til grund for undersøgelsen. 

Som primære data er der anvendt interviews. 

Validiteten af de afholdte interviews vurderes at være høj, da der er tale om semistrukturerede 

interviews, hvor der løbende er mulighed for at fortolke svar og spørge ind til problemstillinger. 

Validitet handler om, hvorvidt data er pålidelige, og idet respondenterne anses at være erfarne 

revisorer med flere års erfaring i branchen, vurderes det, at indsamlede svar er valide. 

Respondenterne fra PwC, EY og KPMG, arbejder til dagligt med implementering af dataanalyse, 

hvorfor de i deres svar, kan være farvet af, at deres dagligdag og job afhænger af fremtiden for 

dataanalyse. Derudover forholder vi os kritisk igennem hele afhandlingen, for så vidt angår 

udtalelser fra respondenterne, idet der kan foreligge underliggende og skjulte agendaer fra de 

enkelte respondenter. 

Reliabiliteten vurderes derimod at være moderat. Reliabilitet forklarer os, om vi vil opnå de samme 

resultater og svar, uanset tid og sted, og uanset hvem, der har indsamlet pågældende data. 

Standardiserede metoder sikrer en høj grad af reliabilitet (Andersen, 2019), men som følge af 

anvendelsen af semistrukturerede interviews, hvor der netop er plads til at tilpasse spørgsmålene 

efter respondenternes svar, vurderes reliabiliteten til at være på et moderat niveau. Dette skyldes, 

at svar på interviewspørgsmål formodentlig vil variere, afhængigt af hvem vi havde snakket med, 

idet respondentens svar er præget af respondenternes egne holdninger, synspunkter og erfaring. 
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Kapitel 2 Besvigelser 
 

For at undersøge i hvilket omfang danske revisionshuse anvender dataanalyse til afdækning af 

besvigelser, er det nødvendigt, at opnå en forståelse af og indsigt i besvigelser. Derfor vil vi i dette 

kapitel se nærmere på begrebet besvigelser, de forskellige typer af besvigelser, samt udøvere og 

omfanget af besvigelser. 

 

2.1 Definition af besvigelser 

Besvigelser er i revisionsbranchen et begreb for økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er 

svig begået af en person, det kan være ledelsen eller en medarbejder i virksomheden, som tilegner 

sig selv eller andre en værdimæssig fordel gennem svindel. Besvigelser forfølges af 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) (Christensen, 

Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). 

Der findes flere definitioner af begrebet besvigelser og for at få en forståelse heraf, vil vi se 

nærmere på forskellige definitioner. 

”International Auditing and Assurance Standard Board” (IAASB) udarbejder og ajourfører 

standarder, som benyttes i revisionsbranchen. Den gældende internationale revisionsstandard for 

besvigelser er ISA 240 ”Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber”. Efter 

denne revisionsstandard beskrives besvigelser således: 

”Besvigelser – en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den 

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

eller ulovlig fordel” ISA 240, afsnit 12 (a). 

ISA 240 beskriver i afsnit 12 (a), at besvigelser er en bevidst handling, som giver anledning til 

væsentlig fejlinformation i regnskabet. Svig kan udføres af både interne og eksterne parter. I ISA 

240 benyttes begrebet vildledning, hvilket i denne sammenhæng betyder, at besvigeren forsøger 

at skjule eller tilsløre sine handlinger. Herudover beskriver ISA 240 i afsnit 12 (a), at besvigeren 

opnår en uberettiget eller ulovlig fordel, hvilket betyder at én eller flere personer begunstiges 

økonomisk. Denne begunstigelse kan være både direkte og indirekte. Ved direkte fordele er det 

besvigeren selv, som opnår en fordel, hvilket typisk ses ved misbrug af aktiver. Ved indirekte 

fordele er det derimod virksomheden, som opnår en fordel, hvilket typisk er tilfældet ved 

regnskabsmanipulation (Christensen, Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). 
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Fejlinformation i regnskabet kan skyldes almindeligt forekommende fejl og derfor afgrænses 

besvigelser fra ”fejlinformation i regnskabet” (IAASB, ISA 240, 2016): 

”Fejlinformation i regnskabet kan skyldes besvigelser eller fejl. Den afgrænsende faktor mellem 

besvigelser og fejl er, den underliggende handling, der resulterer i fejlinformation i regnskabet, er 

bevidst eller ubevidst”.  

Joseph. T. Wells definerer besvigelser i bogen Principles of Fraud Examination som: 

“The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or 

misapplication of the employing organization’s resources or assets” (Wells, 2014). 

Wells definition af besvigelser lægger op til, at der skal være tale om en ansat i virksomheden, der 

begår svig. Det kan være den daglige ledelse, øverste ledelse eller medarbejderne, der begår 

besvigelsen. For at der kan være tale om en besvigelse, skal besvigeren foretage en bevidst 

handling for at opnå en personlig fordel. Wells arbejder med følgende besvigelsestyper: 

1) Misbrug af aktiver 

2) Korruption 

3) Tyveri 

4) Brug af virksomhedens aktiver til egen fordel 

5) Misbrug af lønninger 

Wells definition af besvigelser og ISA 240’s definition af besvigelser lægger meget op ad hinanden. 

Wells lægger dog op til, at hvis der er tale om en besvigelse, er det en medarbejder i 

virksomheden der begår besvigelsen. Der er her en mindre forskel til ISA 240. Som nævnt tidligere 

lægger ISA 240 op til, at det også kan være en 3. mand der begår besvigelsen, hvilket betyder at 

besvigelsen kan ske både internt og eksternt.  

 

2.2 Typer af besvigelser 

ISA 240 fokuserer på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet (ISA 240, 

afsnit 3). Der er to typer fejlinformationer/besvigelsestyper, der er relevante for revisor (IAASB, ISA 

240, 2016): 

1) Fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation 

2) Fejlinformation som følge af misbrug af aktiver  
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Disse to besvigelsestyper kan begås af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den 

øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter. 

I ISA 240 arbejder kun med to typer af besvigelser, herunder: misbrug af aktiver og 

regnskabsmanipulation. Ifølge Wells er der en tredje besvigelsestype: Korruption. Korruption er 

uden for ISA 240 og mange revisorer anser ikke korruption for at være en besvigelse (Wells, 

2014). Afhandlingen afgrænses derfor fra besvigelsestypen korruption, og der fokuseres på 

regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

Herunder vil vi se nærmere på regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. 

 

2.2.1 Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation er en bevidst fejlinformation eller udeladelse af oplysninger i regnskabet 

for at vildlede regnskabsbrugeren. Ved regnskabsmanipulation fragår der ikke nogen direkte værdi 

fra virksomheden, da det kun består af fiktive eller fordrejede posteringer i regnskabet (IAASB, ISA 

240, afsnit 3, A1, 2016). 

Regnskabsmanipulation kan omfatte (IAASB, ISA 240, afsnit 3, A3, 2016): 

- Forfalskning, ændring, eller manipulation af regnskaber, bilag eller bogføring 

- Væsentlige udeladelser eller forkert præsentation af begivenheder, transaktioner, 

eller anden betydelig information i regnskabet 

- Bevidst forkert anvendelse af regnskabsprincipper, politikker og procedurer, der 

anvendes til at måle, rapportere og afsløre økonomiske begivenheder og 

transaktioner 

Virksomhedens medarbejdere eller en tredjepart har ofte ikke den samme adgang til at manipulere 

regnskabet, som ledelsen har. Derfor er det, som oftest den daglige ledelse, der begår 

regnskabsmanipulation i virksomheden. Dog kan den daglige ledelse i samarbejde med en 

medarbejder eller en tredjepart begå regnskabsmanipulation. Den daglige ledelse tilsidesætter de 

interne kontroller for at kunne udføre besvigelser (Christensen, Kristensen, & Warming-

Rasmussen, 2015).   

Den daglige ledelse foretager regnskabsmanipulation blandt andet for at resultatstyre regnskabet. 

Dette kan enten være for at regnskabsbrugeren ser mere positivt på regnskabet eller for at opnå 
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en uberettiget eller ulovlig fordel. Ved regnskabsmanipulation vil der typisk være tale om en 

indirekte fordel, hvilket betyder, at det ikke nødvendigvis er besvigeren selv, der opnår den 

økonomiske fordel, men derimod virksomheden. Dog kan besvigeren også opnå en økonomisk 

fordel af regnskabsmanipulation i det tilfælde, hvor den ansatte eksempelvis. er bonus aflønnet, og 

hvor bonussen afhænger af bestemte økonomiske resultater (Christensen, Kristensen, & Warming-

Rasmussen, 2015). 

ACFE har i forbindelse med deres undersøgelse af besvigelser i 2020, opgjort de mest 

forekommende besvigelsestyper. Regnskabsmanipulation er i denne undersøgelse nr. 3 på listen 

(ACFE, 2020). 

 

2.2.2 Misbrug af aktiver 

Misbrug af aktiver er den anden form for besvigelse. Der er tale om misbrug af aktiver, når en 

medarbejder eller et medlem af ledelsen uberettiget tilegner sig aktiver i virksomheden. Det kan for 

eksempel være penge fra kassen eller varer fra lageret. 

Misbrug af aktiver kan ske på følgende måder (IAASB, ISA 240, 2016): 

- Underslæb (f.eks. misbrug af debitorers indbetalinger eller overførsel af indbetalinger 

fra afskrevne konti til private bankkonti) 

- Tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder (f.eks. tyveri af varelager til 

privat anvendelse eller videresalg, tyveri af scrap til videresalg, sammensværgelse 

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

- Ved at foranledige en virksomhed til at betale for varer og tjenesteydelser, der ikke er 

modtaget (f.eks. udbetalinger til fiktive forhandlere, returkommission betalt af 

forhandlere til virksomhedens indkøbere, som modydelse for forhøjede priser, 

udbetalinger til fiktive medarbejdere) 

- Privat benyttelse af virksomhedens aktiver (f.eks. benyttelse af virksomhedens 

aktiver til sikkerhedsstillelse for et privat lån eller et lån til en nærtstående part) 

Misbrug af aktiver kan opdeles i ”direkte” eller ”indirekte” Den direkte form for misbrug af aktiver 

opstår, når en eller flere ansatte for eksempel tager varer fra lageret eller penge fra kassen. Den 

indirekte form for misbrug af aktiver er når en ansat og en tredjepart sammen opnår en uberettiget 

gevinst eller fordel, som for eksempel når en ansat sælger forretningshemmeligheder til en 

konkurrent. Hermed opnår den ansatte uberettiget gevinst, og konkurrenten en fordel (Christensen, 
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Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). Ifølge ACFE’s undersøgelse er misbrug af aktiver den 

hyppigste forekommende besvigelsestype (ACFE, 2020). 

 

2.3 Besvigelsestrekanten 

Besvigelsestrekanten, som er udviklet af Donald R. Cressey, er den mest anvendte model til at 

forklare, hvorfor besvigelser opstår. Denne model forklarer besvigelser efter de har fundet sted og 

ikke før besvigelsens forekomst, som er mere interessant for revisorerne at vide (Christensen, 

Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). Denne model er anerkendt af den internationale 

revisorforening og er indarbejdet i ISA 240. 

Der er tre risikofaktor/betingelser i besvigelsestrekanten. Alle 3 betingelser skal være opfyldt for at 

en besvigelse kan finde sted.  

De 3 betingelser er (Dorminey, Fleming, Kranacher, & Riley, 2012): 

1. Incitamenter / pres 

2. Mulighed 

3. Retfærdiggørelse 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.3 Besvigelsestrekanten. Egen tilvirkning 
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Herunder vil vi se nærmere på de tre faktorer: 

2.3.1 Incitament / pres 

Incitament er det, som motiverer besvigeren til at begå besvigelsen – hvad har fået besvigeren til 

at begå besvigelsen? Motivet bag besvigelser kan for eksempel være grådighed, personlige 

fejltagelser, et ønske om at skjule et dårligt resultat eller private økonomiske problemer mv. Der er 

typisk tale om problemer som ikke kan deles med andre og besvigeren ser det, at begå 

besvigelser, som den eneste udvej (Christensen, Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). 

Incitamenter handler ikke udelukkende om personlige problemer. Der kan også være tale om 

arbejdsforhold, hvor den ansatte eksempelvis ikke føler sig retfærdigt behandlet, og, hvor denne 

utilfredshed kommer til udtryk ved en besvigelse, som skal ses som en slags “hævn” over 

virksomheden for at løse problemet.  

 

2.3.2 Mulighed 

Økonomiske problemer eller utilfredshed med arbejdspladsen kan ikke i sig selv føre til, at en 

person begår besvigelser. Personen skal også have mulighed for at begå denne besvigelse. 

Muligheden for at begå besvigelser, skabes af fravær eller svage interne kontroller, manglende 

ledelseskontrol eller utilstrækkeligt funktionsadskillelse (Dorminey, Fleming, Kranacher, & Riley, 

2012). Interne kontroller i en virksomhed har derfor en stor betydning for risikoen for, at besvigelser 

finder sted. Velfungerende kontroller mindsker sandsynligheden for besvigelser.  

ISA 240 oplister eksempler på muligheder i relation til regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver 

(IAASB, ISA 240, 2016): 

Misbrug af aktiver 

- Visse karakteristika eller omstændigheder kan gøre aktiver mere udsatte for misbrug. 

- Utilstrækkelig intern kontrol med aktiver kan øge disse aktivers sårbarhed over for misbrug. 

Regnskabsmanipulation 

- Virksomhedens art eller dens aktiviteter giver muligheder for at begå 

regnskabsmanipulation 
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- Overvågning af den daglige ledelse er ineffektiv 

- Organisationsstrukturen er kompleks eller ustabil 

- Interne kontrol komponenter er mangelfulde 

Revisors kendskab og forståelse for de bagvedlæggende faktorer, der medfører, at en person 

begår besvigelser, øger chancen for at forbygge eller opdage besvigelsen.  

 

2.3.3 Retfærdiggørelse 

Det tredje og sidste element i besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse. Retfærdiggørelse er 

måden, hvorpå besvigeren retfærdiggør sin handling overfor sig selv. Retfærdiggørelse er et 

undskyldningsprincip, der har til formål at forene, på den ene side forbrydelsen og på den anden 

side ærligheden og moralen. Det kunne eksempelvis være ”Jeg får for lidt i løn” (Christensen, 

Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). Når motivet for at begå en besvigelse er stærkt, vil det 

være nemmere for besvigeren at retfærdiggøre sin handling. 

Risikofaktorerne incitament og mulighed er som regel observerbare for revisor, hvorimod 

retfærdiggørelse er sværere at observere. En retfærdiggørelse er noget, der foregår inde i hovedet 

på besvigeren og kan derfor ikke observeres. Dette gør besvigelsestrekanten uegnet til at forklare 

besvigelser før de forekommer.    

Som nævnt tidligere er risikofaktoren incitament som regel observerbar, dog kan personlige 

økonomiske problemer, det vil sige pres, oftest heller ikke observeres af revisor. Det er problemer 

man holder skjult. Risikofaktoren mulighed er det eneste, som revisor reelt kan forholde sig til. Det 

kræver dog, at revisor har forståelse og kendskab til virksomhedens interne kontroller. Modellen er 

derfor ikke velegnet til at forudsige, hvornår og hvor besvigelser vil opstå. Herudover er 

besvigelsestrekanten en model udviklet til at forklare ærlige menneskers besvigelser (Christensen, 

Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). 

Faktisk betragtes de fleste bedragere, som den ideelle medarbejder – de er dedikerede, 

intelligente og hårdtarbejdende. For at begå bedrageri skal den ansatte have opnået tillid hos den 

person eller den enhed, der bliver bedraget og være tilstrækkelig motiveret til at begå bedrageri. 

Ærlige mennesker, er dem der har brug for at retfærdiggøre det overfor sig selv. Modellen er dog 

uegnet når besvigeren opfatter sig selv, som uærlig af natur/profession. Besvigelsestrekanten er 

også uegnet når besvigeren ikke har en samvittighed, det vil sige ikke kan føle skyld (Christensen, 

Kristensen, & Warming-Rasmussen, 2015). 
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At besvigelsestrekanten er uegnet til at forklare, hvorfor besvigelser opstår, har ført til udvikling af 

besvigelsesdiamanten. I denne model har man tilføjet elementet Kapacitet, det vil sige evnen til at 

svindle. Kapacitet baserer sig på, at mange, som svindler er mennesker med stort ego og 

selvsikkerhed. Det er mennesker, der kan lyve effektivt og konstant samt håndtere stress. 

Kapacitet handler også om position i virksomheden. Forskellige positioner giver forskellige 

muligheder og har betydning for evnen til at omgå kontrolsystemer og tvinge andre til at 

udføre/skjule besvigelsen (Dorminey, Fleming, Kranacher, & Riley, 2012). 

 

2.4 Ansvar i forbindelse med besvigelser 

ISA 240 pålægger ikke revisor ansvaret for at opdage besvigelser. Det fremgår af ISA 240, afsnit 4 

at: 

”Det primære ansvar for at forebygge og opdage besvigelser ligger både hos virksomhedens 

øverste og dens daglige ledelse. Det er vigtigt, at den daglige ledelse under den øverste ledelses 

tilsyn lægger stor vægt på at forebygge besvigelser, hvilket kan reducere mulighederne for, at 

besvigelser kan forekomme, og på at afskrække fra at begå besvigelser, idet dette kan overbevise 

personer om ikke at begå besvigelser i kraft af sandsynligheden for at blive opdaget og straffet. 

Dette indbefatter en forpligtelse til at skabe en kultur af ærlighed og etisk adfærd, som kan styrkes 

af et aktivt tilsyn fra den øverste ledelses side. Den øverste ledelses tilsyn omfatter overvejelser af 

muligheden for at tilsidesætte kontroller eller for i øvrigt at udøve upassende indflydelse på 

regnskabsaflæggelsesprocessen, såsom den daglige ledelses forsøg på at manipulere med 

resultatet med henblik på at påvirke analytikeres opfattelse af virksomhedens præstation og 

indtjening.” 

Dette vil sige, at det er bestyrelsen og direktionen, som har ansvaret for at forebygge og opdage 

besvigelser i virksomheden, og som det fremgår i ovenstående afsnit, har de en række ledelses 

forpligtelser.  

Ud fra ovenstående definition i ISA 240 er revisor ikke ansvarlig for forebyggelse eller opdagelse af 

besvigelser og kan ikke blive gjort ansvarlig herfor.  

ISA 240 definerer revisors ansvar således: 

”En revisor, der udfører en revision i overensstemmelse med ISA, har ansvaret for at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten 

denne skyldes besvigelser eller fejl. Som følge af de iboende begrænsninger i en revision er der en 
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uundgåelig risiko for, at visse væsentlige fejlinformationer i regnskaber ikke opdages, selv om 

revisionen er omhyggeligt planlagt og udført efter ISA (3).” 

Et vigtigt begreb her er “væsentlig fejlinformation”. Væsentlig fejlinformation kan både være 

besvigelser og fejl. Besvigelser er tilsigtede handlinger, det vil sige en bevidst handling for at skaffe 

sig en uberettiget fordel. Fejl er utilsigtede handlinger. Det er noget der sker ubevidst. Den 

primære faktor, der adskiller bedrageri fra fejl er, om den handling, der resulterede i 

fejlinformationer i årsregnskabet, er forsætlig. 

En fejl er væsentlig, hvis kendskabet til fejlen med rimelighed kan forventes at få 

regnskabsbrugeren til at træffe en anden økonomisk beslutning.  

Det fremgår ligeledes af ISA 240, at revisor i henhold til kravet i ISA 200 skal udvise professionel 

skepsis gennem hele revisionen: 

”Som krævet i ISA 200 skal revisor udvise professionel skepsis gennem hele revisionen, idet 

revisor skal tage højde for muligheden for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation, som 

følge af besvigelser uanset revisors hidtidige erfaringer med virksomhedens øverste og daglige 

ledelse, som giver indtryk af ærlighed og integritet” (IAASB, ISA 240, 2016). 

Professionel skepsis vil sige at revisor har en kritisk tilgang til opnået information og revisionsbevis, 

sætter spørgsmålstegn ved modstridende revisionsbevis samt overvejer pålideligheden af 

modtaget information. 

Revisors rolle er således at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de vurderede risici ved at udføre passende 

revisionshandlinger samt udøve professionel skepsis gennem hele revisionen. 

 

2.5 Revisionshandlinger for at afdække besvigelsesrisici 

Revisors overordnede ansvar er at udføre revisionen med henblik på at opnå en høj grad af 

sikkerhed for, at regnskabet, som helhed er uden væsentlig fejlinformation, hvad enten dette 

skyldes besvigelser eller fejl. For at revisor kan opnå en høj grad af sikkerhed, stilles der krav til 

revisors planlægning og udførsel af revisionen. 
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2.5.1 Planlægning og drøftelse i opgaveteamet 

Opgaveteamet skal i forbindelse med opstart af en ny revision eller planlægning af nuværende 

kunder drøfte muligheden for besvigelser eller anden fejlinformation på et planlægningsmøde. 

Drøftelsen skal omfatte (Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 2019): 

- Identificerede besvigelsesrisici 

- Hvorvidt besvigelsesrisici påvirker regnskabet som helhed eller på revisionsmålsniveau 

- Hvilke revisionsmål og tilhørende regnskabsposter der påvirkes 

- Den planlagte revisionsstrategi og plan til at imødegå besvigelsesrisici, herunder konkrete 

revisionshandlinger der skal udføres 

 

2.5.2 Risikovurderingshandlinger 

Risikovurdering af besvigelser har til formål at identificere og håndtere virksomhedens sårbarhed 

over for både intern og ekstern svindel. Tilgangen til de forskellige opgaver, i de forskellige 

virksomheder, er ikke altid ensartet. Det er derfor vigtigt at revisor forstår virksomhedens tilgang til 

de enkelte opgaver og dens interne kontroller og systemer. 

Revisor skal altid udvise professionel skepsis gennem hele revisionen og tage højde for, at der kan 

forekomme besvigelser uanset hidtidige erfaringer med virksomhedens ledelse, som giver udtryk 

for ærlighed og integritet, og uanset virksomhedens gode interne kontroller (IAASB, ISA 240 afsnit 

13, 2016). 

I forbindelse med at revisor udfører risikovurderingshandlinger, udføres blandt andet 

nedenstående handlinger med henblik på at identificere risikoen for fejlinformationer som følge af 

besvigelser. 

Revisor skal tidligt i revisionsprocessen forespørge den daglige ledelse, øverste ledelse og 

ledende medarbejder om de har kendskab til besvigelser og, hvordan de vurderer risikoen for 

fejlinformationer i regnskabet, som følge af besvigelser. Forespørgslerne bør blandt andet omfatte 

ledelsens vurdering af risikoen for besvigelser, og hvilke processer ledelsen har implementeret for 

identifikation af besvigelser og opfølgning herpå. Samtidig skal revisor opnå en forståelse af den 

øverste ledelses tilsyn med den daglige ledelses risikostyring og intern kontrol vedrørende 

besvigelser. Dette er for at sikre, at de iværksatte kontroller og processer mellem den daglige 

ledelse og den øverste ledelse fungerer optimalt. Herudover skal revisor udføre analytiske 

handlinger til forståelse af virksomheden og overveje, om der er relationer, som kan indikere risici 
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for besvigelser. Revisor skal opnå forståelse for virksomhedens forretningsgange for de enkelte 

regnskabsposter, der kunne indeholde væsentlige fejlinformationer (Samuelsen, Davidsen, Sudan, 

& Parker, 2019). 

På baggrund af ovenstående risikovurderingshandlinger vurderer revisor tilstedeværelsen af 

besvigelsesrisikofaktorer. 

 

2.5.3 Revisionshandlinger 

Revisor skal identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser 

på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter og 

oplysninger (IAASB, ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, 

2016). 

Revisor skal vurdere om der er besvigelsesrisici forbundet med indregning af indtægter, samt 

vurdere hvilke indtægtskategorier, indtægtstransaktioner eller revisionsmål der giver anledning til 

sådanne risici (IAASB, ISA 240 afsnit 27, 2016). 

Såfremt der identificeres risici, skal revisor tilpasse sin overordnede revisionsstrategi og plan 

herefter. I følge ISA 330 skal revisor fastlægge generelle reaktioner på risikoen for væsentlig 

fejlinformation, som følge af besvigelser.  

På regnskabsniveau skal revisor vurdere om virksomhedens valg og anvendelse af 

regnskabspraksis, særligt på områder med relation til subjektive målinger og komplekse 

transaktioner, kan tyde på regnskabsmanipulation, som følge af den daglige ledelses forsøg på at 

styre indtjeningen. Herudover skal revisor udarbejde et element af uforudsigelighed i udvælgelsen 

af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger. Det kunne for eksempel 

være substansrevision af regnskabsposter, som normalt ikke testes eller udførsel af lageroptælling 

eller uanmeldt eftersyn. Uforudsigelighed ved revisionens gennemførsel kunne også være 

variation i stikprøvemetoder (Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 2019). 

På revisionsmålsniveau skal revisor identificere kontroller, der imødegår besvigelsesrisikoen og 

påse, at de interne kontroller er udformet hensigtsmæssigt til at imødegå risikoen samt er 

implementeret. Såfremt der identificeres besvigelsesrisici, skal revisor udforme og udføre 

risikorettede revisionshandlinger (Samuelsen, Davidsen, Sudan, & Parker, 2019). 



Side 28 af 118 
 

Udover revisionshandlinger, som reaktion på risici på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, 

skal revisor også udforme og udføre revisionshandlinger, som reaktion på risici for den daglige 

ledelses tilsidesættelse af kontroller. Der vil altid være en risiko relateret til ledelsens 

tilsidesættelse af interne kontroller, som følge af, at den daglige ledelse indtager en særlig position 

i relation til at kunne udøve regnskabsmanipulation (IAASB, ISA 240, 2016). 

For at afdække denne risiko skal revisionshandlingerne omfatte test af posteringer i 

finansbogholderiet og andre justeringer, der er foretaget ved udarbejdelsen af regnskabet, er 

passende. Ved udformningen og udførelsen af revisionshandlinger ved disse test skal revisor 

(IAASB, ISA 240 afsnit 33a, 2016): 

- Forespørge personer, der er involveret i regnskabsaflæggelsesprocessen, om upassende 

eller usædvanlig aktivitet ved behandlingen af posteringer eller andre justeringer 

- Udvælge posteringer og andre justeringer, der er foretaget ved periodens slutning, og 

- Overveje, om der er behov for at teste posteringer og andre justeringer i løbet af perioden 

Herudover skal revisor gennemgå regnskabsmæssige skøn. Revisor skal herunder, jf. ISA 240 

punkt 33b: 

- Vurdere om der er indikationer på manglende neutralitet fra ledelsens side og om dette er 

en risiko for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser 

- Vurdere om efterfølgende begivenheder understøtter det foretagne regnskabsmæssige 

skøn 

Revisor skal også vurdere om der er betydelige transaktioner, der ligger uden for virksomhedens 

drift og undersøge om disse transaktioner er forretningsmæssigt begrundet, og om de forekommer 

unormalt komplekse. Her kan der for eksempel være tale om transaktioner mellem nærtstående 

parter (IAASB, ISA 240 afsnit 33c, 2016). 

  

2.6 Omfanget af besvigelser 

Bedrageri er et globalt problem, der påvirker alle organisationer i hele verden. Fordi mange 

besvigelser aldrig bliver opdaget og ofte aldrig rapporteret, er det vanskeligt at fastlægge det fulde 

omfang af besvigelser. PwC og ACFE har på baggrund af et omfattende datamateriale udarbejdet 

rapporter, der forsøger at sætte tal på dette. 
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PwC har i 2020 udgivet rapporten PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. Rapporten er 

en global undersøgelse af bedrageri og økonomisk kriminalitet. Undersøgelsen er foretaget over 2 

år og bygger på svar fra flere end 5.000 erhvervsledere fra 99 lande. Ifølge PwC’s undersøgelse 

har 47% af virksomhederne i undersøgelsen, været udsat for bedrageri og økonomisk kriminalitet 

inden for de seneste to år. Dette tal var 36% i 2016. Stigning skyldes en kombination af øget 

globalt fokus på besvigelser, samt et øget antal respondenter i undersøgelsen (PwC, 2020). 

ACFE (Association og Certified Fraud Ecaminers) har i 2020 også udgivet en rapport, Report to 

the Nations, 2020 Global Study on Occuputional Fraud and Abuse, der omhandler undersøgelse af 

besvigelser. Undersøgelsen er foretaget over 14 måneder og bygger på svar 2.504 cases fra 125 

lande (ACFE, 2020). 

Ovennævnte rapporter er anvendt til at beskrive omfanget af besvigelser i dag. 

 

2.6.1 Besvigelsestyper 

I rapporten 2020 Report to the Nations fra ACFE er de mest forekommende besvigelsestyper 

følgende: 

- Misbrug af aktiver (86%) 

- Korruption (43%) 

- Regnskabsmanipulation (10%) 

ACFE’s undersøgelse af besvigelser i 2020 viser, at den hyppigste form for økonomisk kriminalitet, 

som virksomhederne har været udsat for, er misbrug af aktiver. Af de undersøgte 

besvigelsessager i rapporten, var der i 86% af tilfældene tale om misbrug af aktiver. Kun 10% af 

sagerne omhandlede regnskabsmanipulation. 

Misbrug af aktiver omfatter mild til grov form for tyveri af virksomhedens aktiver, og der er ofte tale 

om små og mindre væsentlige beløb. Dette er en nem måde at begå besvigelser på, hvorfor det 

kan være forklaringen på, at misbrug af aktiver er en af de mest hyppige tilfælde af besvigelser. 

Sammenlignet med øvrige besvigelsestyper, er misbrug af aktiver den der medfører mindst 

økonomisk tab for virksomheden.  

Regnskabsmanipulation, som er den mindst forekommende besvigelsesform, er den 

besvigelsestype, som giver det største økonomisk tab. Når større besvigelsessager kommer frem i 
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lyset, er der dog ikke kun tale om økonomiske tab for virksomheden, men også indirekte tab 

såsom negativ påvirkning på virksomhedens omdømme, medarbejdernes arbejdsmoral mv. 

I ACFE’s rapport indgår der 3 besvigelsestyper som oplistet tidligere; Misbrug af aktiver, korruption 

og regnskabsmanipulation. 

PwC’s undersøgelse arbejder med hele 14 typer, hvorfor en præcis sammenligning på dette 

område mellem undersøgelserne ikke kan foretages. Ifølge PwC’s undersøgelse er misbrug af 

aktiver den 3. mest forekommende besvigelsestype og regnskabsmanipulation er nummer 5 på 

listen. Derudover ses følgende tendens:  

1) Kundesvig  

2) Cyberkriminalitet 

3) Misbrug af aktiver 

4) Bestikkelse og korruption 

5) Regnskabsmanipulation 

 

2.6.2 Besvigeren  

Personen der begår besvigelsen kan være en ansat, herunder en medarbejder, leder eller ejer af 

virksomheden, men det kan også være en ekstern person, for eksempel kunder. 

ACFE’s undersøgelse viser, at 41% af dem der begår besvigelser, er virksomhedens 

medarbejdere, 35% er lederne og 20% er ejere af virksomhederne. Sidste 3% er andre. 

Besvigelser foretaget af medarbejdere giver mindst tab, hvorimod besvigelser foretaget af ejere, 

giver størst økonomisk tab. Det kan konstateres, at jo større autoritet en medarbejder har i 

virksomheden, jo større er besvigelsen og dens tab. Den øverste ledelse har generelt bedre 

muligheder for at begå økonomisk kriminalitet, da de har adgang til mere end de øvrige 

medarbejder, hvilket kan være forklaringen på, at besvigelser begået af den øverste ledelse ofte er 

beløbsmæssig større end besvigelser begået af medarbejderne i virksomheden. 

PwC’s undersøgelse viser derimod at 39% af alle rapporterede besvigelsessager udføres af 

eksterne parter, i form af kunder, hackere og leverandører. Herefter udgør 37% af de personer der 

begår besvigelser interne personer i virksomheden, herunder medarbejdere og ledere. 20% af de 

rapporterede besvigelsessager er udført i samarbejde mellem eksterne og interne personer. 
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Begge undersøgelser viser, at det stadig er en stor del af besvigelsessagerne, der foretages af 

interne parter, hvorfor det vil være en fordel både for revisor og for virksomheden, at fokusere på 

virksomhedens interne kontroller. 

I PwC’s undersøgelse fra 2018 svarer 59% af respondenterne at muligheden for at begå 

besvigelser er den overvejende forklaring på, hvorfor besvigelser finder sted. 21% svarede, at 

incitament er den afgørende faktor (PwC, 2018). 

 

2.6.3 Opdagelse af besvigelser 

Opdagelse af svig er nøglen til forebyggelse af besvigelser. At svig bliver opdaget, kan være med 

til at forhindre fremtidige besvigelser, da medarbejdernes opfattelse af at svig opdages, vil afholde 

ansatte fra at begå svig og dermed have en forebyggende effekt. Samtidig vil opdagelsen af svig i 

en tidligere fase formindske tabet for virksomheden.   

ACFE’s undersøgelse viser, at besvigelser i virksomhederne oftest opdages af det de, i rapporten 

kalder for Tip. Dette udgør 43% af alle de rapporterede besvigelsessager. Tip er information og 

oplysninger fra medarbejdere, kunder, ejere mv. Halvdelen af alle tip kom fra medarbejderne, 

mens et stort antal tip kom fra eksterne parter, herunder kunder, leverandører og konkurrenter. Det 

fremgår af rapporten, at kun 4% af besvigelserne opdages af eksterne revisorer. 

Ifølge PwC’s undersøgelse kan virksomheder ved at investere i de rigtige teknologier, være på 

forkant med økonomisk kriminalitet og undgå bedragerisager. 60% af virksomhederne i 

undersøgelsen svarer, at de er begyndt at implementere avancerede teknologier, såsom kunstig 

intelligens og machine learning, for at bekæmpe bedrageri, korruption og andre former for 

økonomisk kriminalitet. Disse teknologier kan også hjælpe revisor med at opdage besvigelser.  
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Kapitel 3 Dataanalyse 

Da vi i denne afhandling ønsker at belyse dataanalyse, som værktøj i revisionsprocessen, samt i 

relation til besvigelser, er det nødvendigt at forstå hvad begrebet dataanalyse dækker over. Vi vil i 

kapitel 3 gennemgå teorien omkring dataanalyse og se nærmere på dette begreb, herunder hvilke 

data analytiske metoder der findes, hvor i revisionsprocessen dataanalyse kan inddrages og til slut 

kobler vi dataanalyse på besvigelser og ser nærmere på, hvad teorien siger omkring denne 

kombination.  

 

3.1 Definition af dataanalyse 
 

Dataanalyse er et værktøj som gennem de seneste år er vokset mere og mere frem. Dog er 

dataanalyse ikke noget nyt koncept, men har eksisteret i forskellige former gennem årene og har 

adskillige anvendelsesmuligheder. I takt med at datamængden stiger er det blevet lettere at 

indsamle og administrere data, hvorfor revisionsfirmaerne kan tilgå revisionen med en anden og 

mere analytisk tilgang (Richardson, Teeter, & Terrell, 2019). 

For at få en forståelse for hvad dette begreb dækker over, vil vi se nærmere på nogle definitioner 

af dataanalyse. 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som er et uafhængigt organ, 

der udsteder standarder for revision og retningslinjer for kvalitetskontrol, definerer dataanalyse 

som følgende: 

“Data analytics, when used to obtain audit evidence in a financial statement audit, is the science 

and art of discovering and analyzing patterns, deviations and inconsistencies, and extracting other 

useful information in the data underlying or related to the subject matter of an audit through 

analysis, modeling and visualization for the purpose of planning or performing the audit”  

(IAASB, 2016). 

Ovenstående definition favner bredt, og ifølge IAASB er dataanalyse en metode, som kan 

anvendes til, at analysere mønstre, afvigelser og uoverensstemmelser i data, og på baggrund 

heraf udlede nyttig og relevant information til brug for revisionen. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), som er verdens største anti-fraud organisation 

definerer dataanalyse i relation til besvigelser således: 
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“Data analytics, as it applies to fraud examination, refers to the use of analytics software to identify 

trends, patterns, anomalies, and exceptions within data” (Zack & ACFE, 2014). 

Som det ses af ovenstående definition, ligger denne tæt op af IAASB’s definition af dataanalyse. 

Om dataanalyse anvendes som led i planlægningen, udførelsen af revisionen eller til identifikation 

af besvigelser definerer IAASB og ACFE begrebet forholdsvis ens. 

Dataanalyse er altså en proces, der handler om at analysere og evaluere større mængder af data 

med det formål, at identificere mønstrer, sammenhænge og afvigelser. 

Richardson, Teeter & Terrell definerer dataanalyse således: 

”Data analytics is the process of evaluating data with the purpose of drawing conclusions to 

address business questions. Data analytics often involves the technologies, systems, practices, 

methodologies, databases, statistics and applications used to analyze diverse business 

information” (Richardson, Teeter, & Terrell, 2019). 

Ovenstående definition definerer altså dataanalyse som en metode, der gør brug af teknologier, 

systemer, databaser og applikationer til at analysere forretningsdata. Det fremgår eksplicit af 

Richardson, Teeter og Terrell’s definition, at der skal en vis teknologi til, før der er tale om 

dataanalyse. 

Dataanalyse kan desuden beskrives, som en dybdegående undersøgelse af træk i data for at 

identificere væsentlig information, ved hjælp af specifikke metoder og teknikker. Denne 

omhyggelige undersøgelse af data identificerer datahuller, styrker, svagheder, dysfunktioner, 

sårbarheder og risikofaktorer, der kan udgøre trusler (Banarescu, 2015). 

Dataanalyse anvendes ofte i sammenhængen med begrebet ”Big data”. 

Big data refererer til strukturerede eller ustrukturerede datasæt, og kan beskrives i henhold til de 

fire V’er: Volume, Velocity, Variety og Veracity (Gepp, Linnenluecke, O'Neill, & Smith, 2017): 

- Volume (Volumen) henviser til datasæt, der er så store, at traditionelle værktøjer er 

utilstrækkelige til at analysere disse  

- Velocity (Hastighed) refererer til den hastighed, hvormed data genereres og 

udveksles  

- Variety (Variation) refererer til de forskellige data formater, såsom kvantitative, 

tekstbaserede, billeder, video, sociale medier og andre formater  
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- Veracity (Ægthed) beskriver kvaliteten og relevansen af dataene, som kan ændre 

sig over tid 

Big data gør det muligt, at lagre større mængder af struktureret og ustruktureret data end tidligere. 

Herudover kan Big data for både virksomheder og revisorer udgøre en konkurrencemæssig fordel, 

hvis man formår at anvende disse data. Med anvendelse af de rette analyseværktøjer og en 

forståelse heraf, kan revisor analysere store mængder af data, som ikke tidligere har været muligt 

og dermed målrette revisionen bedre og mere effektivt (Vasarhelyi & Kogan, 2015). 

Dataanalyse har en bred anvendelse, og der findes mange forskellige teknologier og teknikker. 

Denne afhandling vil omhandle dataanalyse i bred forstand, hvilket betyder, at dataanalyse 

spænder fra simple analyser udarbejdet i for eksempel Excel til anvendelse af programmer og 

software til at udføre mere avancerede analyser. 

Med ovenstående definitioner har dataanalyse altid været en del af revisionsprocessen. Analyse af 

nøgletal og dækningsgrader, udviklingsanalyser mv. er teknikker, som har været anvendt i 

revisionen i mange år. Disse analyser kan defineres som dataanalyse i simpel form. Den 

teknologiske udvikling gør det muligt, at bruge dataanalyse med mere avancerede teknikker, 

herunder ved brug af specialudviklede programmer og software. 

 

3.1.1 Process mining 

Alt efter hvordan ”Dataanalyse” afgrænses, vil process mining for nogle også være en del af 

dataanalysebegrebet. Process mining er en analytisk teknik, der kan anvendes til at analysere en 

virksomheds forretningsprocesser på baggrund af logfiler, som automatisk registreres i 

virksomhedens økonomisystemer. 

Ved brug af process mining kan revisorer opdage og identificere processer, som ikke analyseres 

ved brug af øvrige dataanalytiske teknikker, og derved opnå indsigt og overblik over virksomheders 

processer, som de i virkeligheden er (Processmining.dk, 2014). 

Hvor dataanalyse har fokus på mønstre i data, analyserer process mining den proces, som data 

danner. 
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3.2 Dataanalyse værktøjer 
 

Dataanalyse spænder bredt og dækker over analyse af data ved anvendelse af både simple 

programmer, såsom analyser i Excel til brug af avancerede og komplekse programmer, som selv 

kan foretage beregninger og analyser. 

Der er mange forskellige test eller modeller, som revisorer kan indarbejde i deres 

revisionsprocedurer, 

Avancerede dataanalyseprocedurer i revisionen findes i Computer-assisted audit techniques, også 

kaldet CAAT. 

“Computer-assisted audit techniques are automated scripts that can be used to validate data, test 

controls and enable substantive testing of transaction details or account balances and generate 

supporting evidence for the audit” (Richardson, Teeter, & Terrell, 2019). 

CAAT er især nyttigt til at udføre beregninger, identificere risikofyldte områder og udføre andre 

analytiske handlinger, for at identificere afvigelser og anomalier. 

CAAT er blevet brugt i mange år for at komplimentere mere traditionelle revisionsmetoder.  

CAAT-værktøjer inkluderer for eksempel ACL, IDEA, Tableau og Access. 

IDEA er et af de meget udbredte dataanalyseværktøjer. Med IDEA er revisor i stand til at 

identificere forhold, mønstre og uregelmæssigheder samt udføre en omfattende analyse af 

transaktionsdata. I IDEA er det muligt at udføre over 100 revisionsspecifikke handlinger som for 

eksepmel at søge efter duplikater, opdage huller i numeriske sekvenser, gruppere data efter 

kategorier og filtrerer adskillige rækker og kolonner med information på få sekunder (IDEA, 2020). 

CAAT har ifølge Hall, værktøjer og teknikker, der kan bruges til direkte at undersøge den interne 

sammenhæng i en applikation, samt værktøjer og teknikker, som kan anvendes til at drage 

konklusioner ved at undersøge data, som behandles af applikationen (Hall, 2000). 

Ved at implementere CAAT i revisionen kan analyser, som tidligere blev udarbejdet manuelt, nu 

udføres væsentligt hurtigere. Derudover står revisorer i dag over for store mængder af data. CAAT 

gør det muligt for revisor at arbejde med fulde datasæt, hvilket igen øger sandsynligheden for at 

afdække risici, som ellers måske ikke ville være blevet opdaget (DataConsulting, 2009). 
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Denne afhandling vil som tidligere nævnt benytte begrebet dataanalyse i bred forstand. Dette vil 

sige, at dataanalyse indebærer i denne afhandling alt fra anvendelse af automatiseret og kompleks 

software såsom CAAT til mere simple programmer og analyser, som kan generes i Excel. 

 

3.3 Dataanalytiske metoder 

Dataanalytiske metoder kan overordnet opdeles i fire typer med forskellige formål:  

- Deskriptive 

- Diagnostisk 

- Prædiktive 

- Præskriptive 

Deskriptiv dataanalyse anvendes til sortering og opsummering af data for at skabe et 

udgangspunkt for en mere avanceret analyse. Disse analyser gør det muligt for revisor, at opstille 

et referencepunkt til deres evaluering. Den mest almindelige form for deskriptiv analyse er en 

aldersfordeling af for eksempel debitorer. 

Ved en deskriptiv analyse kan revisor eksempelvis identificere medianværdien og med 

udgangspunkt i denne, vurdere afvigelsen til de største og mindste værdier, og herefter vurdere 

om disse repræsenterer outliers eller undtagelser. 

Når revisor har opnået en forståelse af data, kan revisor udføre diagnostiske analyser. Denne type 

analyse ser på sammenhænge og mønstre i dataene og giver mere detaljerede oplysninger. Drill 

down er et eksempel for en diagnostisk analyse, hvor revisor dykker ned i specifikke værdier, for at 

se de underliggende transaktioner hertil og foretage en analyse og vurdering på 

transaktionsniveau. Benford’s lov er også et eksempel på en diagnostisk analyse. 

Prædiktive dataanalyse forsøger at finde mønstre eller variabler, og på baggrund heraf opbygge 

modeller, der kan forudsige fremtiden. Regressionsanalyse er den mest udbredte form for 

prædiktiv dataanalyse. 

Præskriptiv dataanalyse handler om, at foretage vurderinger på baggrund af tidligere observationer 

fra lignende situationer i fortiden. Denne type analyse kan hjælpe fremtidige revisorer, der støder 

på lignende situationer, med at forudsige mulige udfald. 
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Præskriptive og diagnostisk analyse er de to typer af analytiske metode, som anvendes oftest. 

Revisorer anvender også den prædiktive metode og i sjældne tilfælde kan de eksperimentere med 

en præskriptiv analyse, men dette ses sjældent, da denne type kræver avancerede værktøjer 

(Richardson, Teeter, & Terrell, 2019). 

 

3.4 Dataanalyse i revisionsprocessen 
 

Som beskrevet tidligere, er dataanalyse i revisionen ikke et nyt fænomen, men teknologien gør det 

i dag muligt for revisor, at anvende dataanalyse i et større omfang og på mere avanceret vis. 

Brugen af dataanalyse i større revisions-relevante datasæt er langt bredere end traditionelle 

analyseprocedurer (IAASB, 2016). 

Det fremgår af nedenstående figur fra IAASB, at dataanalyse kan anvendes på alle typer af 

revisionshandlinger, herunder: Risikovurderingshandlinger, analytiske handlinger, 

substanshandlinger samt test af kontroller. 

 

Figur 3.4.1. Data Analytics - Impact on audit quality IAASB, 2016 

Dataanalyse strækker sig over en stor del af revisionsprocessen, hvis ikke den hele, og kan 

benyttes til at effektivisere revisionen. Dataanalyse kan være et supplement til de traditionelle 

revisionshandlinger, men kan muligvis også bruges til at erstatte handlinger på dele af revisionen. 

Når dataanalyse er implementeret effektivt, kan behovet for at udføre traditionelle og tidskrævende 

revisionsprocedurer reduceres. 
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Implementering af dataanalyse i revisionen kan medføre øgede valgmuligheder til udførelse af 

revisionen. Ved at åbne mulighederne for, at studere data i store mængder på en effektiv måde 

ved hjælp af automatisering, når det er relevant, kan risikoområder inden for organisationen, der 

tidligere ikke kunne revideres effektivt, nu undersøges i dybden med høj grad af tillid (Cascarino, 

2017). 

AICPA mener ligesom IAASB, at dataanalyse kan anvendes i en stor del af revisionsprocessen. Af 

nedenstående figur fremgår ligesom ved IAASB; risikovurdering, test af kontroller, substans 

analytiske handlinger og test at stikprøver. AICPA har dog tilføjet handlingen ”Procedurer der 

hjælper ved udformningen af en overordnet konklusion”. Vi vil i afhandlingen benævne dette 

”afsluttende revisionshandlinger”. 

ISA 520 fremhæver to former for analytiske handlinger: substansanalytiske handlinger og 

analytiske handlinger, der hjælper ved udformningen af en overordnet konklusion. IAASB’s figur 

ovenfor fremhæver analytiske handlinger, som et område, hvor dataanalyse kan anvendes, og det 

må formodes, at begge typer af analytiske handlinger, som beskrevet i ISA 520, er omfattet af 

denne betegnelse. AICPA har i deres illustration opdelt analytiske handlinger i henhold til ISA 520. 

 

Figur 3.4.2. Audit Data Analytics. Egen tilvirkning på baggrund af AICPA, Guide to Audit Data Analytics, 2017 

Vi vil i det efterfølgende se nærmere på, hvordan dataanalyse kan inddrages og effektivisere dele 

af revisionsprocessen. 
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3.4.1 Risikovurdering 

Risikovurderingshandlinger defineres i ISA 315 som ”Risikovurderingshandlinger – udførte 

revisionshandlinger, som har til formål at opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser, 

herunder dens interne kontrol, for at kunne identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation, som følge af besvigelser eller fejl på både regnskabsniveau og 

revisionsmålsniveau” (IAASB, ISA 315, 2016). 

I mange tilfælde baseres revisioner på forståelsen af og resultaterne fra sidste års revision, 

sammen med en overordnet gennemgang af indeværende års tal. Denne planlægningsmetode 

anser Caseware, som potentielt problematisk, da den forhøjer risikoen for, at lade områder med 

risiko og svigagtige aktiviteter glide i gennem uden at blive opdaget. Over et år generes et væld af 

data på transaktionsniveau, og en planlægning, som fokuserer på kontosaldi, er ikke længere 

tilstrækkelig til at opnå en nøjagtig forståelse af virksomheden (Caseware, 2018). 

Dataanalyse kan spille en betydelig rolle i planlægnings- og risikovurderingsfasen, ved at hjælpe 

revisor med at få en forståelse af den talmæssige del af virksomheden, samt identificere og 

vurdere risici på baggrund af den opnåede forståelse. 

Visualiseringsværktøjer og andre teknikker kan hjælpe revisor med at forstå virksomheden, 

identificere anomale mønstre eller outliers og i sidste ende planlægge revisionen (AICPA, 2015). 

Ved at inddrage dataanalyse i planlægningsfasen og foretage analyse af hele populationen, kan 

revisor opnå en nøjagtig forståelse for størrelsen på virksomheden og gennem analyse fremhæve 

områder, der er behov for at se nærmere på. Dataanalyse kan føre til en bedre beskrivelse af 

identificerede risici og kan bidrage til en mere målrettet tilgang til risiciene. 

Professionel skepsis og faglig vurdering forbedres, når revisor har en dybdegående forståelse af 

virksomheden. Den dybere forståelse medvirker også til, at revisor kan foretage mere konkrete 

forespørgsler til virksomheden og ledelsen, vurdere svaret og om nødvendigt udfordre 

virksomheden eller ledelsens respons (IAASB, 2016). 

Et dybdegående kendskab til virksomheden og dens risici, som medvirker til konkrete 

forespørgsler, er vigtige i forbindelse med identifikation af besvigelser. For at kunne opdage 

besvigelser skal revisor have et indgående kendskab til virksomheden, dens omgivelser, 

procedurer, kontroller og på baggrund af denne viden identificere risici og foretage en vurdering af 

om fejlinformation er relateret til tilsigtede eller utilsigtede fejl. 
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Revisoren kan få oplysninger, der vil være nyttige til at designe eller skræddersy yderligere 

procedurer, der skal udføres for at reagere på identificerede risici. 

 

3.4.2 Analytiske handlinger 

Analytiske handlinger defineres i ISA 520 som følgende: ”Analytiske handlinger er vurderinger af 

finansielle oplysninger gennem analyse af forventelige sammenhænge mellem både finansielle og 

ikkefinansielle oplysninger. Analytiske handlinger omfatter også en nødvendig undersøgelse af 

konstaterede udsving eller sammenhænge, der ikke er konsistent med anden relevant information, 

eller, som beløbsmæssigt afviger betydeligt fra forventede værdier. ” (IAASB, ISA 520, 2009). 

Nedenfor er oplistet eksempler på analytiske handlinger, hvor dataanalyse kan anvendes (ICAEW, 

2016): 

- Varelagerets omsætningshastighed 

- Aldersfordeling af debitorer og kreditorer 

- Analyse af udviklingen i omsætningen fordelt på produkt eller region 

- Sammenholdelse af købsordre med faktura og betaling 

- Analyse af dækningsbidrag og dækningsgrader 

- Trevejsmatch mellem ordrer, afsendte varer og betaling 

- Trevejsmatch mellem omsætning, debitorer og likvider 

Ovenstående eksempler på analytiske handlinger er ikke nye. Disse er blevet anvendt i revisionen 

længe før vi blev introduceret til dataanalyse. Dog medfører implementeringen af nye teknologier 

og analyseværktøjer, at dataanalyse ved udførelsen af analytiske handlinger kan inddrages, som 

værktøj til scanning af mønstre og opstille sammenhænge mellem data variabler, hvilket er med til 

at effektivisere revisionen. 

Ved analytiske handlinger fastlægger revisor en forventning. Revisor bør udvikle forventningen på 

en sådan måde, at en væsentlig forskel mellem forventningen og udsvinget er tegn på en 

fejlinformation, medmindre revisor kan få og bekræfte forklaringer på forskellen. Forventningerne 

fastlægges på baggrund af revisors forståelse af klienten og den branche, som klienten opererer i. 

For at fastlægge en så præcis forventning som muligt, er det essentielt, at revisor har et indgående 

kendskab til kunden. Dette kendskab skal skabes i risikovurderingsfasen, samt i 

planlægningsfasen. Ved at inddrage dataanalyse i disse faser, kan revisor opnå en dybere 
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forståelse for kunden, som ikke tidligere var muligt og dette kan medvirke til bedre fastlæggelse af 

forventninger, som kan resultere i bedre identifikation af afvigelser og anomalier. 

Jf. ISA 240 skal revisor vurdere, om usædvanlige eller uventede relationer, der er blevet 

identificeret ved udførelsen af de analytiske handlinger, kan indikere, at der er risici for væsentlig 

fejlinformation, som følge af besvigelser.  

 

3.4.3 Substanshandlinger 

Substanshandlinger omfatter substansanalytiske handlinger og detailtest og skal foretages for alle 

væsentlige grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger (IAASB, ISA 330 Revisors 

reaktion på vurderede risici, 2016). 

Ved brug af dataanalyse er det muligt for revisor at teste 100% af populationen frem for kun en 

mindre stikprøve, hvilket giver revisor større sikkerhed for, at der ikke foreligger væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Dataanalyse gør det også muligt at analysere den samlede population 

på måder, der kan afsløre uventede mønstre og outliers, som skal undersøges nærmere. 

Det skal dog pointeres, at blot fordi revisor er i stand til at teste 100% af populationen, betyder det 

ikke at revisor er i stand til at tilvejebringe mere end rimelig sikkerhed i sin konklusion (IAASB, 

2016). 

Rimelighed sikkerhed betyder, at transaktioner som helhed er uden væsentlige fejl. Selvom revisor 

tester 100% af en population, kan revisor ikke opnå absolut sikkerhed, da der ved enhver revision 

vil være iboende risici og begrænsninger, som påvirker revisors evne til at identificere alle fejl 

(Revisionsret, 2018). 

I forbindelse med detailtest vil dataanalyse blandt andet kunne være behjælpelig med, at 

identificere kvalitative og kvantitative posteringer i populationen. Kvalitative posteringer kunne 

være outliers, altså noget som falder udenfor normen, mens kvantitative posteringer kunne være 

væsentlige beløb i populationen. 
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3.4.4 Test af kontroller 

Dataanalyse kan anvendes til, at søge efter kontrol svagheder og afvigelser, som kan være 

indikatorer for fejl. Revisor kan derefter tage det skridt videre og udtænke passende 

dataanalysestrategier for hver risikofaktor. 

Dataanalyse kan kortlægge områder med øget risiko og fange mangler i interne kontroller.  

Dataanalyse kan eksempelvis identificere inkompatible opgaver og rettigheder samt specifikke 

transaktioner.  

Eksempler inkluderer følgende test af kontroller (d'Entreprises, 2017): 

- Analyse af alle betalte fakturaer for regnskabsåret: Er godkendelser foretaget af 

korrekte personer og rettidigt? 

- Analyse af kreditgrænser fra kunder: er der overskridelser af disse grænser? 

- Analyse af brugernes adgangsrettigheder og mulige ændringer gennem hele 

regnskabsåret 

Et eksempel på anvendelse af dataanalyse kan være til test at en virksomheds kontroller relateret 

til varelageret.  

En risiko forbundet med varelager er, at ansatte stjæler varer. Virksomheden kan i den forbindelse 

implementere en kontrol i form af funktionsadskillelse, der skal sikre. at den samme medarbejder 

ikke både kan erklære en vare ukurans og derefter afskrive den. Hvis den samme medarbejder 

kan dette, er der en risiko for, at den ansatte kan skjule tyveriet, ved at erklære varen ukurans for 

derefter at fjerne den fra lageret. I dette scenarie kan en analyse identificere ansatte, der gør dette. 

Den samme person skal ikke vises på begge lister. Hvis de gør det, bør der udføres passende 

opfølgende handlinger. 

 

3.4.5 Afsluttende revisionshandlinger 

I følge ISA 520 skal revisor designe og udføre analytiske procedurer nær afslutningen af 

revisionen, der kan hjælpe, når revisor udformer en overordnet konklusion (IAASB, ISA 520, 2009). 

Det er som illustreret tidligere kun AICPA, der eksplicit nævner afsluttende revisionshandlinger, 

som et område, hvor dataanalyse kan anvendes, men det må antages, at denne handling indirekte 

er en del af analytiske handlinger i IAASB’s illustration. 



Side 43 af 118 
 

Disse analytiske procedurer, kan svare til dem, der bliver anvendt som risikovurderingsprocedurer. 

Imidlertid er revisors tilgang i anvendelsen af dataanalyse nær slutningen af revisionen anderledes 

end når revisoren anvender dataanalyse til at vurdere risici. I risikovurderingsfasen opnår revisor 

en forståelse for virksomheden. Ved afslutningen af revisionen har revisor udført og opnået 

konklusioner baseret på revisionsprocedurerne for indeværende år. Revisoren har opnået en mere 

opdateret og måske en bredere og dybere forståelse af virksomheden, end revisoren havde i 

planlægningsfasen (AICPA, 2019). 

Analytiske handlinger i forbindelse med afslutning af revisionen vil være mere fokuseret på 

efterfølgende begivenheder samt en afsluttende regnskabsanalyse. 

Ved en afsluttende regnskabsanalyse vurderer revisor sammenhængen mellem det endelige 

regnskab og de opnåede revisionsbeviser. Analysen vil være baseret på information, som revisor 

kan have opnået ved brug af dataanalyse i forbindelse med udførelsen af revisionen. 

 

3.5 Dataanalyse og besvigelser 
 

Når svindlen står på i en længere periode, bliver det økonomiske tab oftest dyrere for 

virksomheden. Ifølge ACFE’s Report to the Nations kan organisationer, som anvender proaktiv 

overvågning af data, reducere deres tab i forbindelse med besvigelser med i gennemsnit 54% og 

opdage svindel på den halve tid (ACFE, 2020). 

Besviger er blevet mere sofistikerede og finder konstant nye måder at manipulere teknologi til 

deres fordel. Avancerede og automatiserede systemer er derfor blevet et centralt emne i afsløring 

af regnskabssvindel 

Identifikation af besvigelser kræver dybdegående viden og med den store mængde af data, som 

konstant produceres er manuel gennemgang tidskrævende, dyrt og unøjagtigt – og ved revision af 

store organisationer simpelthen umuligt (Galvanize, 2019). 

Stikprøve gennemgang er et eksempel på en manuel proces, som er en valid revisionsmetode, 

men denne metode vurderes ikke effektiv til at opdage besvigelser. Revisor vil ikke opdage 

besvigelser ved test af stikprøver, medmindre de udvalgte stikprøver indeholder tilsigtede fejl. For 

at opdage besvigelser er det nødvendigt, at der udføres dataanalyseteknikker for hele 

populationen (Zack & ACFE, 2014). 
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Anomalier i datasæt vil være naturligt forekommende. Anomalier er dog ikke ensbetydende med 

besvigelser. De fleste af anomalierne vil være utilsigtede fejl, og en lille andel, hvis nogen 

overhovedet, kan være relateret til besvigelser. Besvigelser kan dog ikke opdages af dataanalyse 

alene. At anvende dataanalyse til at analysere mønstre og afvigelser, kan give revisor et 

udgangspunkt for, hvor der skal udføres yderligere analyser. Menneskelige vurderinger er 

nødvendigt for at filtrere og analyse data. 

Dataanalyse teknikker, kombineret med det menneskelige element og evnen til at korrelere og 

analysere store mængder af data, har ifølge AICPA revolutioneret opdagelsen af besvigelser. 

Mønstre og forbindelser, der måske aldrig var blevet opdaget før hen, kan ved dataanalyse lettere 

blive identificeret, analyseret og visualiseret (AICPA, 2015). 

Vi har i afsnit 2.4 gennemgået besvigelsestrekanten, som illustrerer at følgende 3 forhold skal 

være til stede for at en besvigelse kan finde sted: pres, mulighed og retfærdiggørelse. Ved 

mulighed fremhæves typisk mangler i interne kontroller, som muliggør besvigelsen. I PwC’s 

”Global Economic Crime and Fraud survey” fra 2018 svarer 59% af respondenterne at “mulighed” 

var den overvejende faktor for besvigelsen (PwC, 2018). 

Ved at indføre dataanalyse i revisionen, kan muligheden for at begå besvigelser muligvis 

reduceres. Hvis en medarbejder ved at revisor i forbindelse med revisionen vil gennemgå alle 

transaktioner for virksomheden og her se efter mønstre, outliers mv., kan besvigeren være mere 

tilbageholdende, da risiko for at blive opdaget i denne forbindelse øges. På den måde kan 

anvendelse af dataanalyse i revisionen have en forebyggende effekt på besvigelser. 

Ved introduktion af dataanalyse bliver revisors arbejde i relation til besvigelser mere tilgængeligt. 

Dataanalyse hjælper med, at afsløre mønstre, der er vanskelige eller endda umulige at opdage 

ved traditionelle revisionsmetoder. 

Dataanalysens anvendelse i relation til besvigelser fremhæves også i en udarbejdet til FSR: ”Med 

dataanalyse bliver det nemmere at opdage både fejl og besvigelser, for eksempel når man 

automatisk kan analysere alle en virksomheds transaktioner. […] Mange besvigelser – også de 

små – træder tydeligt frem, hvis man analyserer data. Når teknologien samtidig giver mulighed for 

at analysere alle virksomhedens transaktioner, formindskes risikoen for, at der er besvigelser i det 

materiale, man ikke har revideret” (Breuning, 2019). 
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Det er dog ikke kun revisorer, som kan gøre brug af dataanalyse i relation til besvigelser. 

Organisationer og regeringer over hele verden investerer stærkt i teknologier og ressourcer til at 

hjælpe med at dæmme op for denne problematik (Galvanize, 2019). En undersøgelse foretaget af 

PwC viser at 42% af respondenter svarer at deres virksomhed har øget forbruget og investeringer i 

tiltag, som kan bekæmpe økonomisk kriminalitet. Dette tal var 39% i 2016. Størstedelen af disse 

investeringer relaterer sig til teknologiske metoder (PwC, 2018). 

Et eksempel herpå er PayPal, som anvender dataanalyse til at beskytte sine kunder mod 

besvigelser. Virksomheden analyserer historiske betalingsdata for at identificere faktorer, der er 

tæt forbundet med potentiel svig, f.eks. den anvendte enhedstype, oprindelsesland og visse 

detaljer fra brugerprofiler. Virksomheden bruger disse oplysninger til at oprette algoritmer, der 

evaluerer hver transaktion for tegn på svig (Meaden & Moore, 2018). 

Anvendelsesmulighederne for dataanalyse er mange. Ligeledes kan dataanalyse af revisorer 

anvendes til langt mere end blot at identificere og opdage svig, men også til at opnå en forståelse 

for virksomheden, foretage risikovurderinger, teste kontroller og vurdere processers effektivitet – 

alt sammen noget, som også er essentielt i relation til besvigelser. 
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Kapitel 4 Analyseafsnit 

I de foregående afsnit har vi foretaget en teoretisk beskrivelse og gennemgang af dataanalyse og 

besvigelser. 

På baggrund af den teoretiske gennemgang og med udgangspunkt i de afholdte interviews vil vi i 

kapitel 4 tilegne os en praktisk og analytisk tilgang. I kapitlet vil vi se nærmere på, hvordan 

dataanalyse anvendes i revisionshusene, hvilke fordele og udfordringer revisorer oplever ved 

dataanalyse, revisors rolle i relation til besvigelser samt dataanalyse, som værktøj til at afdække 

besvigelser. 

 

4.1 Branchens forståelse af dataanalyse  
 

For at kunne få afklaret, hvordan revisionshusene anvender dataanalyse er det relevant at forstå, 

hvordan de forskellige huse og revisorer definerer begrebet dataanalyse. 

I forbindelse med interviewene er revisorerne blevet spurgt ind til, hvad de forstår ved begrebet 

dataanalyse. 

 Tine Bünger fra Ri har en bred opfattelse af dataanalyse: 

”Jeg forstår, at man har en stor mængde af data og så analyserer man dem med henblik på at 

definere om der er noget af den data, der afviger fra et eller andet forventet flow, eller fra et eller 

andet forventet mønster eller, som egentlig bare stikker ud fra den resterende del af data. 

Dataanalyse ser jeg også egentlig, som lidt mere adderet regnskabsanalyse, altså der er jo mange 

forskellige niveauer af dataanalyse. Men altså dybe set så tror jeg, altså sådan helt klassisk 

forståelse af dataanalyse, det er der, hvor man analyserer data med henblik på og finde afvigelser 

fra et forventet… altså hvordan de vil opføre sig forventeligt”. 

For Tine Bünger handler dataanalyse om, at analysere store mængder af data med henblik på at 

finde mønstre, afvigelser mv. Denne forståelse læner sig op ad IAASB’s definition på dataanalyse 

som også er gennemgået tidligere: 

“Discovering and analyzing patterns, deviations and inconsistencies, and extracting other useful 

information in the data underlying” (IAASB, 2016). 

Mette Johansen fra Beierholm forklarer dataanalyse på et praktisk niveau. Nedenstående definition 

handler ligeledes om, at analysere data for at finde sammenhænge. 

”Jeg tænker jo at det er en eller anden form for analysering af, at hvis du har en omsætning, så har 
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du også en moms og du har en debitor, og du har måske et vareforbrug og et træk på varelageret. 

Så de der sådan sammenhænge i regnskabet, at de ligesom hænger sammen og giver mening” 

(Johansen, 2020). 

Bo Langtoft fra Ecovis kommer ikke med en klar definition på dataanalyse, men mener, at det i 

bund og grund helt enkelt handler om at analysere data. ”Dataanalyse er for mig noget med og 

kigge på nogle rådata og få noget brugbart ud af den” (Langtoft, 2020). 

For Rasmus Christiansen fra KPMG handler dataanalyse i stor udstrækning om risikovurdering og 

ved brug af dataanalyse, at kunne målrette sin revision. ”Dataanalyse består egentlig bare i, at 

analysere store mængder af data, strukturere den data og så kunne analysere og fokusere dit 

arbejde på det der er risikofyldt og lidt mindre på det der ikke er risikofyldt” (Christiansen, 2020). 

Det fremgår ikke eksplicit af definitionerne fra Ri, Ecovis og KPMG, om dataanalyse både omfatter 

simple Excel analyser eller om, der skal anvendes softwareløsninger, før der er tale om 

dataanalyse. Dette er JS Revision, EY og PwC mere klare omkring. 

Under interviewene blev det tydeliggjort, at definitionen af dataanalyse også afhænger af, hvilket 

revisionshus man arbejder i, størrelsen på dette hus samt de kunder man reviderer. 

”Altså herude forstår jeg det sammenligner tal med sidste år og kigger på nøgletal, kigger på 

udvikling i omsætning osv. I større omfang, så er det jo, at du bruger et program til og smide 

oplysningerne ind i og så kommer den ud med…” (Jeppesen, 2020). 

Ronni Jeppesen fra JS Revision definerer dataanalyse, først på et relativt simpelt plan med 

nøgletalsanalyse osv. I det større perspektiv er Ronni Jeppesen af den opfattelse, som vi længere 

nede vil se deles af både EY og PwC, at dataanalyse dækker over brug af programmer til at udføre 

diverse analyser, altså den mere avancerede form for dataanalyse. I dette tydeliggør Jeppesen, at 

dataanalyse er noget, der anvendes i begrænset og meget simpelt omfang ved JS Revision.   

Philip Kjær fra PwC definerer dataanalyse på følgende måde: ”Jeg ser egentlig dataanalyse som, 

ikke kun analyse af data, men også bearbejdning af data, altså bruge data i et eller andet omfang i 

vores arbejde. Så når jeg taler dataanalyse, så er det også som vi siger, robotter der kan et eller 

andet, der kan transformere data til et eller andet, eller der kan teste noget for os osv. Så kan du 

kalde det hvad du vil, du kan kalde det Process Mining, dataanalyse, Data Mining osv. For mig er 

det et, det er et begreb”.  
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Philip Kjær definerer dataanalyse forholdsvis bredt i forhold til mere komplekse og 

softwarebaserede analyser, hvad enten det er ved brug af robotter, process mining, data mining 

mv. Kjær er dog ikke af den opfattelse, at simple manuelt opstillede analyser i eksempelvis Excel 

kan indgå i begrebet dataanalyse: ”Jeg synes ikke dataanalyse er, at jeg selv går ind og piller i et 

Excel ark. Det kunne godt være en handling, det er slet ikke det. Men jeg føler ikke det er det der 

er dataanalyse begrebet. Det er noget der skal gøre det lidt smartere eller hurtigere eller bedre” 

(Kjær, 2020). 

Rolan Espedal fra EY deler denne opfattelse. ”Jeg forstår dataanalyse ved, at du udvælger en 

mængde data, som du finder relevant for de analyser du vil lave og så vil det i højere grad være en 

automatisk proces, forstået på den måde, at der er nogle regler for, hvordan dataanalysen skal 

være sat op, om det er algoritmer eller en eller anden form for indre sammenhæng mellem typer af 

konti i virksomheden eller regnskabsposter for den sags skyld. Og så fokusere på alt det der ligger 

uden for ens forventningsgrundlag”. 

Ifølge Rolan Espedal er der ved dataanalyse tale om en automatiseret proces og der skal lægge 

nogle algoritmer mv. til grund for analyserne. Heri ligger, at simple manuelle analyser ikke opfylder 

definitionen på dataanalyse. 

Steen Andersen fra Piaster Revisorerne svarer følgende, da der spørges ind til begrebet 

dataanalyse: 

”Lidt firkantet har revision jo et langt stykke hen ad vejen været båret af dataanalyse inden i 

virksomheden, hvor man ikke har kigget ud af virksomheden. Hvor man har taget et eller andet og 

så download det og så har man siddet der og sagt søg eller dubletter, søg efter underlige poster, 

søg efter alle de der kommer i slutningen af måneden, søg efter dit og dat. Det er vel egentlig også 

en eller anden form for dataanalyse.” 

Ovenstående er igen en simpel fremstilling af dataanalyse, som Andersen selv væver ved, om 

reelt kan betegnes som dataanalyse. Steen Andersen har dog, modsat de øvrige respondenter, en 

bredere vinkel på dataanalyse og en anden tilgang til, hvad begrebet også kan dække over: 

”Eksempel, stort revisionsfirma i Jylland, [...] har rigtig mange tandlæger, de har gjort det at de 

simpelthen indlæser samtlige tandlægers regnskaber, hvert eneste år i en database, hvor de så 

har samtlige resultatopgørelser, for alle de her tandlæger og det gør så at de kan lave en statistik, 

der hedder at hvis du er tandlæge i en praktiserende, hvis du er tandlæge i 2-5 i klinikken, hvis du 

er tandlæge 5+ på klinikken, så kan de give dig historiske sammenligningstal og 

sammenligningstal på baggrund af din branche” (Andersen, 2020). 
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Ovenstående er et eksempel på en brancheanalyse, hvor et revisionshus på baggrund af deres 

kunder, inden for en given branche får indsigt i og nøgletal til brug for sammenligning af kunder. 

Definitionerne varierer bredt mellem husene og ingen af respondenterne ytrer en 

organisationsbestemt definition af begrebet, hvorfor det må antages, at forståelsen for hvad 

dataanalyse er og omfatter vil afhænge af respondenten, samt hvilken type revisionshus de er 

ansat i. Overordnet set er de interviewede revisorer enige i, at dataanalyse handler om at 

analysere store mængder af data for afvigelser, mønstre osv. 

Definitionen af dataanalyse kan derfor variere, afhængigt af om der analyseres ved brug af Excel, 

eller om der, skal mere avanceret software til. 

 

4.2 Dataanalyseværktøjer i revisionshusene og deres anvendelse 
 

I forbindelse med interviewene har vi med respondenterne drøftet de dataanalyseværktøjer, som 

anvendes i det pågældende revisionshus. Som følge af, at respondenterne har vidt forskellige 

opgaver i deres dagligdag, afhængig af hvilket hus de arbejder i, er der stor forskel på hvilke 

dataanalyseværktøjer som anvendes. 

”Vi bruger Excel. [...] Altså vi har talt om forskellige løsninger og vi skal også på sigt ha’ 

opgraderet. […] Så vi er langt efter udvikling på det der område og det er noget vi skal, på sigt. Så 

vi bruger Excel og det vi har i forhold til almindelig dataanalyse, altså det er simpelthen, hvor vi 

sætter programmet op til og søge efter […] Det kan Excel jo godt hjælpe os med, men det er i det 

omfang” (Jeppesen, 2020). 

Ronni Jeppesen forklarer, at JS Revision på nuværende tidspunkt anvender Excel til manuelt at 

opstille analyser i forbindelse med revisionen. 

Simpel anvendelse af Excel med egen-udarbejdede analyser mv. anses ikke som et decideret 

dataanalyseværktøj. Som beskrevet i foregående, afsnit udtrykker både PwC, EY og JS Revision, 

at dataanalyse indebærer en vis form for automatisering eller software. Mulighederne i Excel er 

mange og med tilføjelsesprogrammer, er det muligt at anvende Excel til mere avancerede 

analyser. 

Blandt de revisionshuse, der hovedsageligt varetager opgaver for små og mellemstore 

virksomheder, ses der generelt en tendens til, at dataanalyseværktøjer ikke er noget som 

anvendes, udover Excel.  
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Steen Andersen fra Piaster Revisorerne forklarer ligeledes, at de ikke har investeret i værktøjer til 

brug for dataanalyse, men det er heller ikke noget de har planer om inden for den nærmeste 

fremtid. ”Vi har ikke dataanalyse værktøj. Vi har Excel. […] Vi har ikke købt IDEA eller […]. Det har 

vi ikke. [...] prøver at sælge os et eller andet dataanalyse program, så vi kan sammenligne vores 

kunder med peer gruppe og sådan noget, men jeg har ikke brug for det der, hvor vi er i dag” 

(Andersen, 2020). 

På baggrund af interviews med JS Revision og Piaster Revisorerne kan det tyde på, at 

kundestørrelsen har en betydning for, i hvilket omfang der er implementeret dataanalyseværktøjer, 

samt behovet herfor. Datamængden og datakompleksiteten i mindre selskaber retfærdiggør ikke 

altid behovet for værktøjet, og det tidsforbrug, som der opstår i forbindelse med bearbejdning af 

analyser i softwareprogrammer, kan måske ikke altid konkurrere med en erfaren revisors 

dømmekraft.  

”Hvis du printer mig kontoudskrifter, 50 sider, og giver mig dem i hånden, og jeg sætter mig ned i 

10 min. og bladre dem igennem, så vil min påstand være, at der, hvor du er nået til ved at læse ud 

og læse ind, sortere rundt, gøre dit og dat, sende igennem computer, kigge på findings, så er min 

påstand at på de 10 minutter har jeg sat 16 gule streger på ting jeg gerne vil overveje” (Andersen, 

2020). 

Bo Langtoft fra Ecovis, som ligesom JS Revision og Piaster Revisorerne servicerer små og 

mellemstore kunder forklarer, at de ligeledes anvender Excel. Dog har Ecovis også investeret i 

dataanalyseprogrammet IDEA. ”Vi bruger IDEA Vi bruger det lidt mere afgrænset end vi måske 

havde forestillet os dengang vi gik i gang med det. Der er jo nogle rigtig gode analyser inde i Idea”.  

Ecovis er en del af et international netværk i 80 lande, men modsat big four, er der ikke udviklet et 

globalt dataanalyseværktøj inden for dette netværk. Ecovis har i stedet tilkøbt IDEA. 

Langtoft forklarer, at Excel anvendes hvis der er tale om små og simple kunder, men hvis der bare 

er et vis antal posteringer, så trækkes data ind i IDEA til brug for yderligere analyser. 

Langtoft mener dog fortsat, at kundestørrelsen har en vis betydning. Langtoft forklarer, at det 

primært er de lidt større kunder, hvor der anvendes IDEA, da det er en omkostnings ting, både for 

kunden og for revisor, samt en afvejning mellem tidsforbruget og effekten. På den lille kunde kan 

man se stort set alt, da det er væsentlig sværere at skjule noget i linjerne, i et lille system. 

Mette Johansen forklarer, at Beierholm for nyligt har implementeret en form for 

dataanalyseprogram. Der er tale om et internt udviklet system ved Beierholm. Dette værktøj er på 
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interview tidspunktet kun ca. 14 dage gammelt, hvorfor erfaringen og viden om programmet er 

meget begrænset på dette tidspunkt. Værktøjet kan dog på nuværende tidspunkt kun anvendes på 

kunder med integreret lagermodul, hvorfor anvendeligheden af det stadig er relativt begrænset.  

Ved Ri gør man på nuværende tidspunkt brug af et egenudviklet Excel værktøj, hvor der er 

indprogrammeret analyser til brug i revisionen. Det egenudviklede værktøj, som bygger på Excel, 

indeholder en vis automatisering, hvorfor der ikke er tale om manuelle analyser i Excel. Værktøjet 

anvendes dog primært på de store kunder. Tine Bünger fra Ri forklarer, at kundetypen er en 

væsentlig faktor for, hvorfor Ri ikke benytter dataanalyseværktøjer i større udstrækning.  

”Vi har nogle særlige kunder og vi har ikke de typiske handelsvirksomheder og 

produktionsvirksomheder, så derfor vil vores dataanalyse typisk falde uden for det sædvanlige flow 

som bliver udbudt i de klassiske revisionsværktøjer”.  

Ri reviderer, som introduceret tidligere, primært fonde og foreninger. Denne type kunder har ikke 

det sædvanlige omsætnings- og omkostningsflow som ses i en handelsvirksomhed, hvilket gør, at 

de programmer, som findes på markedet lige nu, som eksempelvis. IDEA, ikke er optimalt til deres 

behov. 

Ri har prøvet at afdække hvad der er tilbudt på markedet, men har ikke fundet noget, der har 

fungeret for dem endnu. Ri er derfor i kontakt med leverandører, til brug for egen udvikling af et 

mere avanceret program. Det er Büngers forventning, at der går 3-5 år, før det bliver en integreret 

del af revisionen ved Ri og, hvor det er alle revisorer der sidder og laver analyserne. Det er på 

nuværende tidspunkt kun en begrænset del af revisorerne i Ri, der arbejder med deres værktøj.  

Ud fra besvarelserne hos respondenter i de små og mellemstore revisionshuse tydeliggøres 

tendensen til, at big four, er væsentligt længere fremme i forhold til implementering af dataanalyse, 

samt i udvikling af programmer og software til brug herfor. 

”[…] Så er de 3 største, 4 største... Så har de bare en konkurrencefordel.. De har et internationalt 

setup, de har en international revisions […] manual og hvordan man laver tingene, De tænker på 

engelsk alle sammen. Derfor kan de også lave nogle værktøjer som bare.. altså.. hvad skal man 

sige, bare leverer” (Andersen, 2020). 

Dette internationale netværk og setup vurderes klart at have en indflydelse på hvor i processen i 

forhold til dataanalyse, revisionshuset er. 

”I EY har vi både på globalt niveau, på europæisk niveau og også på nordisk og dansk niveau 

forskellige afdelinger der sidder og udvikler de her værktøjer. Og langt hovedparten af de værktøjer 
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vi bruger i revisionen, det er egentlig globale værktøjer, der bliver brugt på tværs af kloden” 

(Espedal, 2020). 

Denne globale udvikling ses også hos KPMG og PwC, der begge gør brug af globalt udviklede 

dataanalyseværktøjer i revisionen. Husene udtrykker alle, at der på internationalt plan bliver 

anvendt mange ressourcer på at udvikle, teste og forbedre de egenudviklede værktøjer. 

Rolan Espedal fra EY forklarer: ”EY har vi en samlet platform der indeholder langt hovedparten af 

de her analyser, men det er i sig selv, kan man sige, selvstændige værktøjer til nogle af de 

forskellige regnskabsposter, men inden for en samlet platform som vi kalder Helix”. 

EY har udviklet flere forskellige dataanalyseværktøjer, som er tilpasset forskellige 

regnskabsposter, men som alle er samlet i én platform, hvorfra der arbejdes. 

Philip Kjær forklarer følgende om PwC’s værktøj: “Vores dataanalyse værktøj er bygget op omkring 

en platform ved navn Halo. Halo er en cloud løsning, som formaterer data modtaget fra kunden til 

visuelle view og giver mulighed for, at lave forskellige test såsom identifikation af manuelle 

posteringer, benford's law, unusual times etc. Vi benytter platformen til dels at trække disse 

forskellige analyser, men også for at undersøge specifikke ting, som vi ved er relevant for den 

givne kunde”.  

KPMG’s dataanalyseprogram går under navnet KPMG Clara. Principperne i disse programmer er 

forholdsvis ens. Rasmus Christiansen forklarer, at værktøjer handler om at anvende teknologi i 

revision og, at forbedre kundeoplevelsen gennem en visuelle og dynamisk samarbejdsplatform, 

som spiller sammen og er tæt integreret i KPMG’s nye revisionsværktøj ’KPMG Clara Workflow’.  

Et af værktøjerne, som KPMG i høj grad anvender her, er et værktøj, som giver et visuelt og 

fuldstændigt overblik over transaktionsflowet af selskabets finansposteringer.  

Både PwC, EY og KMPG giver dog også udtryk for, at globalt udviklede programmer ikke altid 

passer til det danske marked. Programmerne er typisk udviklet i USA, hvor kundetypen og 

størrelsen er væsentlig anderledes end i Danmark. I USA er det kun meget store virksomheder, 

som er underlagt revision. I Danmark er der en overvægt af små og mellemstore selskaber, hvorfor 

de globale værktøjer ofte ses, at være for store og komplekse i forhold til behovet i Danmark. 

Rasmus Christiansen forklarer denne problemstilling således: ”Der bliver udviklet nogle globale 

værktøjer, som vi gør brug af. Men man må også sige, at globale værktøjer skal både kunne 

bruges i USA, Tyskland, Australien og Danmark osv., hvilket gør, at der kan være noget skalering 
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af de værktøjer, som kan være lidt vanskelig. Så nogle af de globale værktøjer prøver vi ligesom, 

at få tilpasset til lille Danmark”.  

EY har udviklet en avanceret Excel model som kan anvendes på mindre kunder, hvilket PwC også 

har. 

Philip Kjær fra PwC forklarer om deres model: ”Den her Excel model kan det samme. Indlæse 

transaktionerne og ligesom lave de samme analyser. Det kan kun kapere 1 mio. linjer og det kan 

lyde som meget, men Excel kan ikke have mere, men når vi taler om linjer så er det jo hver enkelt 

debet kredit i en virksomhed, og du når hurtig en størrelse, hvor du har mere end 1 mio. linjer. Hvis 

du både har dine automatiske og manuelle posteringer. Så jeg tror det til og med lille C, at vi kører 

på det lille system og så fra du er C mellem og op efter der kører det på det rigtige 

dataanalysesystem”.  

På baggrund af de gennemførte interviews kan vi udlede, at anvendelsen af 

dataanalyseprogrammer udover Excel hovedsageligt er afgrænset til de store revisionshuse, EY, 

KPMG og PwC. Her er tale om globalt udviklede programmer, som anvendes i hele verdenen samt 

lokalt eller nordisk udviklede programmer, som er tilpasset de mindre kunder i disse lande. 

Ecovis som er et mindre revisionshus har dog, som det eneste af de interviewede huse, tilkøbt 

programmet IDEA, som anvendes i vid udstrækning på kundernes datasæt. 

Der er en generel enighed blandt respondenterne om, at dataanalyseværktøjer vil være mest 

relevant at anvende på store datamængder. Det er her, hvor revisor kan miste overblikket og her, 

hvor dataanalyse kan hjælpe. Dataanalyse kan give et fuldstændigt overblik over virksomhedens 

transaktioner og kan være med til at fremhæve eventuelle afvigelser. 

Big four er længere fremme i forhold til brugen af dataanalyse, men der synes også her, at være 

en holdning til, at der skal en vis størrelse eller transaktionsmængde til, før de avancerede 

dataanalyseværktøjer kommer til sin ret. 

Rasmus Christiansen fra KPMG forklarer følgende omkring deres anvendelse af værktøjet: 

”Vi bruger det på særligt mange større revisioner, hvor det kan være vanskeligt at få overblik over 

alle transaktioner, men egentlig også på en del mindre virksomheder. Det har særligt indpas der, 

hvor ved virksomheder der er særligt transaktionstunge”. 
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Rolan Espedal forklarer, at det er udgangspunktet i EY, at dataanalyse i højere grad skal anvendes 

på alle kunder, men den største effekt målt på effektivitet opnås, når der er tale om større 

virksomheder med større mængder af transaktioner.  

Dette billede deles også af PwC som forklarer: ”Så man skal se det som en investering og det skal 

give noget før, at man begynder at bruge det. Og det synes jeg efterhånden først er for mellem 

C’er og opefter”. 

De store huse anvender dog også dataanalyse på de mindre kunder. Her anvendes de lokalt og 

nordisk udviklede dataanalyseværktøjer, som typisk er Excel baserede løsninger i avanceret 

format. For at anvende de globalt udviklede værktøjer, skal der dog en vis størrelse virksomhed til, 

før dette giver mening. 

 

 4.2.1 Krav om anvendelse af dataanalyseværktøj 

Under interviewene blev vi opmærksomme på at der hos big four, kan være krav til anvendelse af 

dataanalyseværktøjer på bestemte kunder. 

Rolan Espedal fra EY forklarer: ”Der er en række kunder, som er udvalgt i Danmark og har det 

fokus. Og det bliver så bredt ud til stort set alle kunder fremadrettet. Og ellers så er der kunder, 

som overstiger 500 revision timer, hvor der er krav om, i hvert fald i EY, at man bruger dataanalyse 

på i hvert fald 2 regnskabsposter, eller en regnskabspost og med henblik på at afdække det her 

management override of controls. Og så står det selvfølgelig frit for alle andre størrelser kunder at 

anvende, og der ligger en klar anbefaling om at gøre det”.  

Rolan Espedal forklarer, at der ved EY er krav om anvendelse af dataanalyse på revisioner, hvor 

der bruges mere end 500 timer. På øvrige revisioner vil det være op til den opgaveansvarlige at 

vurdere, om der skal anvendes dataanalyse på den enkelte opgave, men fra EY’s side er der 

generelt en klar anbefaling og opfordring til at anvende dataanalyse. 

Espedal tilføjer, at anbefalingen fra EY er også rettet mod mindre kunder. Disse kunder har man 

tidligere revideret ved brug af substanshandlinger og stikprøver. Ved brug af dataanalyse på de 

mindre kunder kan ligeledes spare på detailrevisionen, da det bliver muligt at teste 100% af 

populationen.  

Ved PwC er der også et krav om anvendelse af dataanalyse på bestemte kunder. ”Hele vores 

afdeling, som er top 200 kunder, der skal det rigtige Tool bruges på samtlige kunder. […] Så hos 
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os er det bare et krav. Jamen hvis du er top 200 virksomhed i Danmark, så er der krav om at du 

skal simpelthen ind i dataanalyseværktøj for at vi kan se hvad der sker” (Kjær, 2020). 

Hos PwC går kravet om anvendelse af værktøjet, ligesom hos EY også på størrelsen af kunden. 

EY har, modsat PwC, fastsat kravet ud fra revisionstimer, men ved en revision der overstiger 500 

timer er der implicit tale om et selskab af en vis størrelse. 

Philip Kjær fra PwC forklarer desuden, at dataanalyse i et vist omfang alligevel inddrages på stort 

set alle kunder, da revisor skal tage stilling til manuelle posteringer. 

”Kravet er herinde, som udgangspunkt, du skal tage stilling til manuelle posteringer på den ene 

eller den anden måde. I praksis implicit betyder det brug enten det ene eller det andet, Tool på alle 

kunder. […] Der er måske, lad os sige 1 ud af 1000 kunder hvor vi ikke gøre det. […] Hvis vi taler 

om virksomheder der har en normal drift, så ja, så er det en integreret del af alle revisorer” (Kjær, 

2020).  

KPMG har ikke fastsat krav omkring anvendelse af dataanalyseværktøjer. Rasmus Christiansen 

fra KPMG forklarer: ”Det har vi ikke i Danmark. […]. Vi har et fokus, hvis man kan sige det på den 

måde. Der er visse kunder der har større fokus end andre, men vi har også passet på med ikke at, 

ikke bare sige at nu skal man gøre det. Når man siger til folk ”Nu skal du gøre det”, så prøver man 

også nogle gange at presse noget ned over, som ikke rigtig giver mening. Så tror jeg også det 

handler om at tænke sig lidt om.  

KPMG har bevist ikke valgt at fastsætte et krav omkring anvendelse. Det er her op til den 

ansvarlige på revisionen at vurdere fra gang til gang om dataanalyse skal inddrages. Dette er fra 

KPMG’s vinkel en bedre tilgang til det, da man ved eventuelle krav kan risikere at presse noget 

ned over revisionerne, som ikke er relevant eller nødvendigt. 

 

4.3 Dataanalyse i revisionsprocessen 
 

Ud fra respondenternes besvarelser er der stor enighed i, at dataanalyse kan bruges i revisors 

arbejde, hvorved selve anvendelsesmulighederne afhænger af det behov, der ønskes afdækket 

ved de enkelte opgaver. Desuden er der enighed i, at dataanalyse er et stærkt værktøj ved de 

tilfælde, hvor man skal finde mønstre i data og anomalier, uanset om man anvender software 

programmer eller Excel ved dataanalyse.  
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Analyse af data i Excel kan kræve en del manuelt arbejde, herunder ved blandt andet sortering, 

filtrering og skimning. Dette bærer præg af en væsentlig tungere proces i forhold til 

softwareløsninger, hvor man let kan indlæse alle data i et program, som laver det tunge arbejde for 

en. En simpel dataanalyse ved brug af Excel, der anvendes hos flere af respondenterne anses, 

som værende omfattet af begrebet dataanalyse.  

I afsnit 3.4 blev det beskrevet, at dataanalyse ifølge IAASB kan anvendes på alle typer af 

revisionshandlinger, herunder: risikovurderingshandlinger, analytiske handlinger, 

substanshandlinger samt test af kontroller. AICPA tilslutter sig dette, men har i deres model, som 

illustreret i afsnit 3.4, eksplicit tilføjet ”afsluttende revisionshandlinger”.  

Vi vil i det efterfølgende se nærmere på, hvor i revisionsprocessen at dataanalyse i praksis 

anvendes og, hvordan respondenterne ser anvendelsesmulighederne for dataanalyse i 

revisionsprocessens faser. 

 

4.3.1 Planlægning / Risikovurdering 

Rasmus Christiansen fra KPMG forklarer, at dataanalyse er en stor del af hele revisionsprocessen 

hos KPMG og særligt i forhold til risikovurdering. 

”Næsten fra start til slut vil jeg næsten sige. Måske lige i planlægningsstadiet har det måske ikke 

så stort fokus, men særligt i risikovurderingen er der rigtig meget at hente. Netop fordi du får et 

totalbillede af virksomhedens transaktioner inden for en eller anden given proces” (Christiansen, 

2020). 

Christiansen forklarer, at de ved KPMG i høj grad anvender deres platform “KPMG Clara”, som en 

del af vores risikovurdering og procesforståelse til, at få et fuldstændigt overblik over væsentlige 

processer, eksempelvis ved salgsprocessen, som ikke alene er baseret på udvalgte stikprøver og 

interviews. Det giver samtidig kunden en øget indsigt i sin forretning, da de får et billede af totale 

transaktionspopulationer, hvilket giver mulighed for optimering af processer mv. Værktøjet bruger 

machine learning og der er indbygget en række algoritmer, som gør denne analyse mulig. 

EY anser ligeledes dataanalyse, som et stærkt værktøj i den indledende fase. Rolan Espedal 

forklarer: ”I EY er vi begyndt, at inkludere dataanalyse i alle facetter af vores revision, dvs. helt fra 

den indledende planlægning hvor vi er i gang med at fokusere meget på at have data, som 

grundlag for at udføre vores planlægning. Og det er med henblik på, og kunne sige, f.eks. i forhold 



Side 57 af 118 
 

til sidste år, at kunne sige, er der nogle ting som stikker ud, er der nye brugere, som foretager 

posteringer, kan vi se at nogle af de her medarbejdere, de er begyndt at postere på andre konti, for 

ligesom at enten bekræfte vores forståelse af forretning og alternativt forstå, hvorfor der så er sket 

de her ændringer”. 

Ved brug af regnskabsanalyse i Caseware kommer den simple form for dataanalyse også ind i den 

indledende fase hos Ecovis. 

”Når vi snakker revision kommer du altid ind i dataanalyse i de indledende faser. Det er bare sådan 

fast, for det er et godt værktøj til at kigger på nogle ting. […] inde i vores planlægningsproces her, 

har vi forskellige ben; Forståelse af virksomheden, regnskabsanalyse. Det er jo faktisk før vi 

overhovedet beslutter også til hvad vi vil gøre, så bruger vi regnskabsanalyse” (Langtoft, 2020). 

Hos revisionshusene der ikke har implementeret særlige dataanalyseprogrammer, men som gør 

brug af Excel, herunder JS Revision, Piaster Revisorerne og Beierholm, ses dataanalyse i 

planlægningsfasen ved den indledende regnskabsanalyse. Johansen fra Beierholm forklarer: ”Den 

indledende regnskabsanalyse er ligesom starten på at sige, jamen hvad har vi af potentielle risici 

og så arbejde videre med dem, i forhold til planlægningen”.  

Dataanalyse i dette stadie hos de ovennævnte revisionshuse begrænser sig typisk til manuelt 

opstillede analyser i Excel, herunder regnskabsanalyse og udviklingsanalyse, hvor indeværende 

årstal sammenlignes med sidste år. Denne traditionelle planlægningsmetode anser Caseware, 

som beskrevet tidligere, som potentielt problematisk, da en planlægning, som fokuserer på 

kontosaldi, ikke længere vurderes at være tilstrækkelig til, at opnå en nøjagtig forståelse af 

virksomheden, og der er risiko for at risikofyldte områder overses (Caseware, 2018). 

Dog ses det ud fra de foretagne interviews, at flere af revisionshusene fortsat anvender den 

traditionelle planlægningsmetode. Dette skyldes formentlig, at der i disse huse anvendes Excel og 

ikke et dataanalyseprogram, hvorfor komplekse og dybdegående analyser, med fokus på fulde 

datamængder fremfor kontosaldi, vil være ressourcekrævende at udarbejde, da dette skal gøres 

manuelt.  

Som en af de få, udtrykker PwC respondenten sig ikke om en egentlig anvendelse af dataanalyse i 

den indledende fase. ”Nu har vi talt om meget test delen, og det er som udgangspunkt der vi 

bruger det rigtig meget. Reel set bruger vi det ikke så mange andre steder. I mindre kunder kan vi 

godt bruge de her trendanalyser osv. i planlægningsfasen, men som udgangspunkt lige nu så 

bruger vi det kun i sådan udførelsesfasen”. 
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Dataanalyse kan, ved brug af de rigtige værktøjer og metoder, være et stærkt element i 

planlægnings- og risikovurderingsfasen, netop ved at hjælpe revisor med, at forstå virksomheden 

og dens omgivelser, samt identificere og vurdere risici og forespørgsler til ændringer i forhold til 

sidste år. 

Ved brug af dataanalyse i den indledende fase, opnår revisor en dybere forståelse af 

virksomheden, hvilket kan bidrage til at identificere, enten tidligere uidentificerede risici eller 

områder, hvor risikoen er højere end oprindeligt vurderet. Ved at opnå en bedre forståelse af 

virksomhedens aktiviteter, vil revisor også være bedre rustet til at identificere fejl, herunder hvor og 

hvordan fejl kan opstå og om fejl er utilsigtet eller tilsigtet. En dybere forståelse for virksomheden 

kan i en vis grad bidrage til at opdage besvigelser. At have et fuldstændigt overblik over 

virksomhedens transaktioner, udviklingstendenser og afvigelser, allerede ved påbegyndelse af 

revisionen, vil antageligvis medføre, at revisor vil være bedre rustet til at identificere risikofyldte 

områder og mulige risici for besvigelser. Dog er der ingen af respondenterne, som eksplicit 

nævner, at formålet med at anvende dataanalyse i forbindelse med planlægningen og 

risikovurdering, er at identificere risici for besvigelser. Dette kan dog være en afledt effekt af det 

indledende arbejde 

Tine Bünger fra Ri tilslutter sig dataanalysens styrke i forbindelse med den indledende fase, men 

erkender, at det ikke er et sted, hvor Ri anvender dataanalyse. 

”Man kunne sikkert også bruge det i højere grad i planlægnings tidspunktet og så egentlig og reelt 

forholde sig til hvor […] risiciene er. Det gør vi bare ikke så meget brug af. Konklusionen er at vi 

laver mere dataanalyse på et adderet niveau, mere sådan en regnskabsanalyse, som jeg nu ikke 

vil betegne som dataanalyse. Så det vil primært være i forbindelse med substanshandlinger, test af 

kontroller, forståelse af forretningsgange også i forhold til forståelse af data flow og sådan noget” 

(Bünger, 2020). 

Forståelse af forretningsgange og processer, som Tine Bünger nævner, er det led i planlægningen, 

hvor både EY, KPMG og PwC ser store muligheder for at anvende dataanalyse, både på 

nuværende tidspunkt, men især fremadrettet ved brug af det såkaldte process mining. 

Christiansen fra KPMG forklarer, at dataanalyse til forståelse af en virksomheds processer i høj 

grad anvendes i KPMG. I forbindelse med proces gennemgang laves en walk through, altså en 

vugge til grav test af virksomhedens proces inden for et givent område, og der indhentes 

dokumentation herfor. Udfordringen ved den traditionelle tilgang er, ifølge Christiansen, at man 

ikke har et fuldstændigt overblik over, hvordan hele processen rent faktisk forløber sig, og at man 
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ikke opdager alt det i processen, der flyder uden om de kontroller der er opsat og de outliers der 

springer ud. Det er netop ved dette stadie, at brugen af dataanalyse kan fremhæve usædvanlige 

forhold, hvilket gør værktøjet stærkt. Det er muligt at risikorette revisionen på de områder, der 

springer uden for, og have mindre fokus på områder, som har en forventelig udvikling eller let kan 

forsvares. Dette anvendes i KPMG, både ved revisionen, men også for at kunne give ledelsen 

indsigt i deres regnskab. 

EY anvender også dataanalyse til at opnå en forståelse for virksomhedens forretningsgange: 

”Noget af det vi også har fokus på, er at få bekræftet vores forståelse af deres processer. [...] i EY, 

bruger vi dataanalyse værktøjer, […] og baserer os på den samlede transaktions population, hvor 

vi også har adgang til at se, hvilke medarbejdere er det der har foretaget de enkelte posteringer og 

her målrette, vores handlinger efter de medarbejdere, og se hvilken type af transaktioner er det de 

posterer. Hvilken type af konti er det de posterer på, er det noget der ligger inden for deres 

arbejdsområde. Og er det i øvrigt i overensstemmelse med vores forståelse af de processer og de 

forretningsgange, som virksomheden har” (Espedal, 2020). 

I PwC er dataanalyse ligeledes en stor del af revisionen. Det er forventningen, at der inden for et 

par år kommer nye værktøjer, der kan effektivisere forståelsen for kundens processer og samtidig 

hjælpe revisor med, at få et indgående kendskab til virksomhedens processer og forretningsgange. 

Kjær fra PwC forklarer: ”Lige nu er vi meget fokuseret på regnskabet og det finansielle, og vi 

glemmer lidt alt det der ligger bag. […] Tanken med process mining, det er jo at vi ligesom forstår 

kundens proces fra A til Z, og så siger man, det her er sådan det burde at køre. Så smider man det 

i et værktøj og så tager man alt data fra virksomheden og propper ind, og så smider den ud, jamen 

okay 90% af transaktionerne de følger det flow vi kender, vi har sagt god for. Resten, det er noget 

vi vil kigge på”. 

Denne metodik er antageligvis grundstenen i alle dataanalyseværktøjer, men forskellen ved 

process mining er, at revisor ved anvendelse af process mining, kan tage hele processen fra A – Z, 

i stedet for alene at fokusere på den del, der handler om regnskab og bogføring. PwC er på 

nuværende tidspunkt ved at udvikle et værktøj, som kan automatisere processen.  

PwC som har avanceret software til rådighed, til at kunne anvende dataanalyse i hele processen, 

forklarer at det hovedsageligt bliver anvendt i udførelsen af revisionen og kun i helt specifikke 

tilfælde inddrages i den indledende fase: ”Vi har gange, hvor vi har brugt dataanalyse i forbindelse 

med planlægningen, men så det pga. et eller andet specifikt vi har vil undersøge. […]. Så der skal 

være et eller andet grund til at vi gør det, før vi gider og bruge tid på det og penge. For det koster 
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os jo lidt og begynde og lave de her analyser. Så det er de eneste gange vi bruger det i 

planlægningen. Det er hvis der er et eller andet specifikt vi gerne vil undersøge”.  

Philip Kjær fortæller desuden, at tanken med process mining er at dette langt hen ad vejen skal 

erstatte hele planlægningen. 

 

4.3.2 Udførelsen 

Under udførelsen af revisionen anvendes dataanalyse i vid udstrækning. Her ses igen en forskel i 

kompleksiteten og dybden af de analyser, der udarbejdes, alt efter hvilken størrelse revisionshus 

der er tale om og, om der er implementeret dataanalyseværktøjer eller der anvendes Excel. 

Analyse af nøgletal og dækningsgrader, udviklingsanalyse mv. er teknikker, som har været 

anvendt i revisionen i mange år og, som kan defineres som en simpel form for dataanalyse. 

De revisionshuse, som udelukkende anvender Excel, gør brug af denne simple form for 

dataanalyse, hvor analyse af blandt andet nøgletal, dækningsgrader og udvikling foretages på 

baggrund af manuelt opstillede analyser i Excel. 

Ronni Jeppesen fra JS Revision forklarer følgende: ”Jeg synes, at vi bruger det på en anden 

måde, en mere lavpraksis måde, altså med nøgletal, sammenligning, jamen okay, hvordan ser 

regnskabet ud i forhold til tidligere år og hvad er der egentlig sket osv. Så det bliver på en anden 

måde end at få det smidt ind på et program der så giver dig et resultat, men man gør det jo 

alligevel når man ligesom ser noget der falder i øjnene”. 

Det samme ses hos Beierholm, som grundet begrænsningen i det nyligt implementerede 

dataanalyseværktøj, der kræver et integreret lagermodul for at kunne anvendes, ligeledes gør brug 

af Excel til at udarbejde analyser. Mette Johansen fra Beierholm forklarer, at der typisk udarbejdes 

dækningsbidragsanalyser, men at dette gøres på et meget overordnet niveau, fordi det som oftest 

er på årsbasis på hele omsætningen. Johansen forklarer desuden, at hvis der skal foretages mere 

dybdegående analyser, vil det være nødvendigt, at indhente data omkring kundetyper, 

produktgrupper og måneder, men da dette på nuværende tidspunkt ville være analyser, som skulle 

udarbejdes manuelt, tager det for lang tid.  

Ved Piaster Revisorerne anvendes ligeledes en simpel form for dataanalyse i udførelsen af 

revisionen: ”Vi bruger det relativt simpelt. Vi læser noget ind i Excel og så vrider vi lidt rundt i det. 

Vi har ikke købt et særligt revisionsværktøj med en knap, vi sidder bare og sorterer og så hælder vi 
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det måske ind i en pivottabel. Og så har vi nogle gange lidt standardiserede handlinger, kan man 

sige, altså sorter en debitorliste, hvorfor dit hvorfor dat, men ikke i så struktureret form” (Andersen, 

2020). 

For de revisionshuse som har implementeret et dataanalyseværktøj, er anvendelsesgraden højere. 

Der ses ligeledes en mere avanceret og struktureret anvendelse af dataanalyse ved selve 

udførelsen af revisionen. 

Dataanalyse anvendes, i høj grad på revision af de transaktionstunge områder, såsom omsætning, 

lønninger, varebeholdninger, debitorer og kreditorer, med henblik på at indhente den fulde 

population af data og foretage analyser baggrund heraf. 

Der bliver også udarbejdet trendanalyser, dækningsbidragsanalyser, nøgletalsanalyser mv., men 

da dataanalyseværktøjer typisk har prædefineret disse analyser, er man hurtigt igennem denne 

proces. Der er efter indlæsning af al data blot tale om tryk på en knap, hvorefter analysen 

fremkommer, fremfor en manuel opstilling i for eksempel Excel. 

I udførelsesfasen synes der især, at være stort fokus på dataanalyse til brug for revision af 

omsætningen. 

 ”I udførelses fasen, der er vi ude i nogle handlinger, som gerne skal give os revisionsbevis. Der er 

det igen transaktionstunge processer, i handelsvirksomheder og i, […], manufacturing companies, 

[…], der vil det nok typisk være salgsprocessen der kunne være interessant. Noget med matching 

af faktura, ordrer og leveringssedler. Det kunne også være matching af omsætningstransaktioner 

til bankindbetalinger” (Christiansen, 2020). 

Det match der dannes mellem omsætning til blandt andet bankindbetalinger, moms eller debitorer 

ved brug af dataanalyseværktøjer, er en meget anvendt teknik, som EY og PwC også gør brug af. 

Analytiske handlinger ved revisionens udførelse, går oftest på at opstille en forventning. 

Forventningerne fastlægges på baggrund af revisors forståelse af klienten og den branche, som 

klienten opererer i. 

Som Rolan Espedal fra EY forklarer vil der, når der udstedes en faktura, være en forventning om at 

der er en debitor og at denne debitor bliver udlignet ved en indbetaling i banken. ”Så på den måde 

egentlig se, den 3 vejs korrelation igennem og så i højere grad fokusere på […] hvad er input og 

hvad er output. Det vil sige, der er udstedt en faktura, der er i henhold til en eller anden ordre og 

der er en indbetaling, jamen så må alt det derimellem, det må være i overensstemmelse med 
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vores forventning, alt andet lige. Og så hvis der skulle være outliers eller ting der skulle stikke ud 

for vores forventning, så undersøge de forhold i højere grad. Det er i hvert fald et konkret eksempel 

på, hvordan vi bruger det i revisionen” (Espedal, 2020). 

Espedal omtaler en såkaldt korrelationsanalyse. Denne type gennemgås nærmere i afsnit 4.8.6, 

men går i hovedtræk ud på, at analysere sammenhængen mellem to eller flere variabler, samt 

undersøge om forventningen stemmer overens med virkeligheden og såfremt, der fremkommer 

eventuelle afvigelser, kan det undersøges nærmere. 

Denne analyse anvendes ligeledes i et stort omfang hos PwC: ”Altså du kan tage det her 

analyseværktøj, det giver dig også mulighed for at lave en analyse på omsætning, hvor den siger, 

lidt i stil med den her process mining, […] Det vil typisk være kredit omsætning debet debitorer. 

Kredit debitorer og debet bank. Det er sådan helt basic omsætningstransaktion. […]. Og så læser 

du alt data ind og så siger den 99.9% af transaktionen, det flyder igennem her. Det er sindssygt 

lækkert og kunne sige, vi har testet 99,9% af omsætningstransaktionen og det sidste har vi forholdt 

os til” (Kjær, 2020). 

Revisor kan ved udarbejdelse af korrelationsanalyse, igennem dataanalyseprogrammet, opnå 

overbevisning omkring hvor stor en andel af, for eksempel omsætningen, der følger det forventede 

flow. Dette giver langt større overbevisning fremfor traditionel bilagskontrol. 

Der er ingen tvivl om, at dataanalyse kan anvendes i stort set alle facetter af udførelsesfasen til at 

opnå revisionsbevis for de forskellige regnskabsposter. 

 

4.3.3 Stikprøver 

En handling der oftest anvendes ved revisionens udførelse, er bilagstest og her kan dataanalyse 

også inddrages. 

”Altså så du kan tage noget, sådan mere risikorettede stikprøver. Jeg tror, hos de større 

revisionsvirksomheder, der har man ressourcer til egentlig og lave de her 

stikprøveudtagningsskemaer, […], som egentligt bare tager udgangspunkt i og vurdere, hvor 

risiciene er, og så tager vi de her stikprøver for det er dem der er sådan… ser mest atypiske ud 

eller underlige ud eller hvad det nu er” (Bünger, 2020). 

Philip Kjær fra PwC uddyber her det, som Tine Bünger er inde på ovenfor: ”Så udvælger den (red: 

programmet) egentlig stikprøver for os. Så lad os sige, at vi finder en gruppe af posteringer vi 
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synes der er underlige. Det kan være en ens gruppe. Lad os sige at der er 100 posteringer de 

laver. Vi forstår ikke hvorfor de laver dem, men de er alle sammen ens. Jamen så udvælger den 

ligesom herinde og sige, vi vil gerne have de her… 10 af dem her og når vi har det, jamen så har vi 

en overbevisning for hele populationen. […] Vi vil gerne teste debitorer, jamen så smækker man jo 

bare kundens liste med debitorer ind også udvælger den selv, baseret på størrelse, risiko, er der 

noget der ser underligt ud. Så det er lidt af det her artificial intelligence agtig hvor det bare 

udvælger stikprøver for en” (Kjær, 2020). 

Ved brug af dataanalyse er det altså muligt at målrette sin stikprøveudvælgelse, så man retter 

fokus mod den del af populationen, hvor der vurderes at være en risiko, samt der, hvor analysen 

viser, at der er noget som falder udenfor. 

Dataanalyse kan formentlig ikke erstatte bilagsgennemgang, da det fortsat vil være nødvendigt, at 

teste det input som ligger til grund for analyserne. Ved at inddrage dataanalyse i revisionen kan 

antallet af stikprøver dog reduceres. Dette gennemgås nærmere i afsnit 4.3.6 omkring erstatning af 

traditionelle revisionshandlinger.  

 

4.3.4 Test af kontroller 

Risikofaktoren mulighed fra besvigelsestrekanten anses i følge PwC’s rapport, som anført i afsnit 

2.6, som den afgørende faktor for, hvorfor besvigelser forekommer. Mulighed skyldes ofte 

manglende eller svage interne kontroller. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har velfungerende 

interne kontroller. Vi har spurgt respondenterne om hvorvidt dataanalyse kan bruges til at teste 

kontroller 

I forbindelse med test af kontroller ses en væsentlig mindre anvendelse af dataanalyse i praksis. 

Philip Kjær fra PwC forklarer, at det er svært at bruge dataanalyseværktøjer til at teste kontroller. 

Værktøjet er mere rettet mod bogføring af finansielle. Som udgangspunkt anvendes der således 

ikke dataanalyse til test af kontroller i PwC og forklaringen herpå er, at det er svært at lave en one 

fits all på noget der er virksomhedsspecifikt. ” […] En kontrol udføres på 1000 forskellige måder i 

de forskellige virksomheder der er. Det er svært at lave et værktøj der kan kapere det på tværs af 

så mange virksomheder […]” (Kjær, 2020). Kjær har dog en forventning om at dette vil komme på 

sigt, ved implementeringen af process mining.  
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Rolan Espedal fra EY forklarer, at han i sin kundeportefølje ser en trend, hvor kunderne selv 

begynder at gå væk fra de sædvanlige kontroller og i højere grad baserer sig på at teste 100% af 

populationen og teste det der ser mærkelig ud, i stedet for at have en kontrol der ikke nødvendigvis 

fanger de små detaljer eller har det samme præcisionsniveau.  

Denne tendens vil formentlig være stærkt påvirket af typen af- og størrelsen på kunden. Espedal 

arbejder til dagligt med en række af de største kunder i EY, hvorfor ressourcerne, mulighederne og 

datatilgængeligheden i dette kundesegment er væsentlig anderledes, sammenholdt med 

virksomheder i SMV segmentet. 

Espedal forklarer desuden: ”Jeg ser ikke nødvendigvis dataanalyse til test af kontroller som 

værende elementer, som begge to ville indgå i en effektiv revisionsfokus. Kan man sige, 

forudsætningen for test af kontroller er jo netop at du tester del elementer, hvor du ved 

dataanalyse har fokus på 100% af populationen, så der ville du konstatere eventuelle outliers”. 

Rasmus Christiansen fra KPMG ser, modsat EY, anvendelsesmuligheder for dataanalyse til test af 

kontroller, men forklarer, ligesom Espedal, at revisor her kan teste kontroller 100% frem for blot et 

element. Christiansen forklarer: ”Ja, det kan det godt. Hvis du har sat en eller anden kontrol op, der 

skal fungere på en given måde, lad os sige det kunne være hvis transaktioner skulle godkendes af 

to personer, så kan du trække samtlige data ud for en given periode og så se om de rent faktisk 

har gjort det […]. Og så samtidig også identificere de transaktioner, som flyder uden om nogle 

kontroller idet du har et fuldstændigt overblik over dit flow af transaktioner”.  

Ovenstående er netop et eksempel på at teste 100% af en population, hvilket Espedal også er inde 

på. Ved at anvende dataanalyse til test af kontroller, kan revisor netop søge efter kontrolsvagheder 

og identificere de områder, hvor en opsat kontrol ikke har fungeret. Det er dog ikke noget, der på 

baggrund af de udførte interviews vurderes, at være anvendt i stort omfang i de pågældende 

revisionshuse. 

 

4.3.5 Afsluttende handlinger 

Der har været usikre svar fra respondenterne, ved spørgsmålet om anvendelsen af dataanalyse i 

den afsluttende fase. Flere af respondenterne svarer, at der anvendes en afsluttende 

regnskabsanalyse, ligesom der foretages en indledende regnskabsanalyse.  
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EY, PwC og KPMG’s svar til dette spørgsmål baserer sig ikke på konkrete handlinger i denne fase, 

men mere om rapportering. 

Rolan Espedal forklarer, at EY i højere grad arbejder på at få integreret konklusioner vedrørende 

dataanalyse, i deres afrapporteringer til virksomheden, samt at få standardiseret og digitaliseret 

afrapporteringen, så den er lettere tilgængelig for kunden at navigere rundt i. 

Det samme ses hos både PwC og KPMG der ligeledes arbejder på, at få udarbejdet en mere 

digital og dynamisk afrapportering, hvori konklusionerne på dataanalysen udført i forbindelse med 

revisionen er et essentielt element. 

Vi har i interviewene ikke fået yderligere svar på, hvordan dataanalyse anvendes i 

afslutningsfasen, udover besvarelserne om, at det kan anvendes i forbindelse med en mere digital 

afrapportering. 

 

4.3.6 Dataanalyse som erstatning for traditionelle revisionshandlinger  
 

Under interviewene er flere af respondenterne spurgt ind til, i hvilket omfang dataanalyse kan 

erstatte de traditionelle revisionshandlinger, men også om det i en vis grad allerede har erstattet 

traditionelle revisionshandlinger. 

Rasmus Christiansen fra KPMG udtaler følgende i forbindelse med dette spørgsmål: ”Det skal 

helst ikke være et add-on til det man gør i forvejen. Det skal igen være sådan, at man tænker de 

ting ind i sin revisionsstrategi, og gør sin revisionsstrategi, eller fastsætter den med fokus på det 

der er risikofyldt. Og jeg tror det er en gode måde at få noget indsigt, som man ikke er vant til. Og 

det skulle gerne betyde, at hvis man lavede 8 handlinger på omsætningen før, jamen så kan det 

være man kan skære 4 væk ved at bruge dataanalyse på en eller anden måde. Så det skal 

erstatte, det skal ikke bare være ovenpå”.  

Rolan Espedal fra EY er enig i, at dataanalyse langt hen ad vejen kan være en erstatning for de 

traditionelle handlinger: 

”Standarderne er jo […] fortolkning, så man har jo mulighed for, inden for den ramme at erstatte 

nogle af de traditionelle handlinger vi ville lave med dataanalyse. Der vil stadig være elementer vi 

ikke kan erstatte. For vi er stadig nødt til at sikre at de data der kommer ind, de registreringer der 

kommer ind i økonomisystemer selvfølgelig er valide. Men lige så snart den del omkring 
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nøjagtigheden og fuldstændigheden er afdækket så, de revisionshandlinger der ligger og vi 

normalvis udfører, de kan jo godt blive erstattet” (Espedal, 2020). 

Flere respondenter fremhæver substanshandlinger, herunder bilagskontrol som en 

substanshandling, hvor dataanalyse klart kan effektivisere processen og minimere omfanget af den 

manuelle gennemgang. Et reduceret behov for gennemgang af stikprøver, samt en mere generel 

test af input fremhæves af både EY, KPMG og PwC. 

Respondenterne fra de tre revisionshusene nævner korrelationsanalysen i forbindelse med 

revision af omsætning. Anvendelse af korrelationsanalyse kan mindske behovet for at udføre 

stikprøvevis bilagsgennemgang. 

”Det eksempel jeg fortalte med omsætningen før (red: korrelationsanalyse). Det gør jo at vi 

decideret ikke tester bilag mere. Så i stedet for vi testede 70 tilfældige, som vi gjorde i gamle dage, 

så tester vi i dag egentlig bare at analysen gør det rigtigt. Er funktionaliteten af analysen i orden og 

forstår vi det standard flow der er. Så det er lidt mere tilbage til, er vi enige i flowet, det er vi, godt, 

det er en ting for sig. Virker analysemodellen, det gør den, godt. Jamen de to koblet sammen, 

jamen så har vi 99% af omsætningen testet ved bare forståelse. Det er jo bare at forstå 

virksomheden basically, i stedet for at sidde og vende nogle bilag” (Kjær, 2020). 

Det er fortsat nødvendigt at verificere og validere det datasæt, som ligger til grund for analyserne. 

Dog går dataanalysen ud på at forstå standard flowet, udføre tests og vurdere, hvorvidt man er 

enig, altså om det stemmer overens med de prædefinerede forventninger af den enkelte 

regnskabspost. 

”Du vil være nødt til at teste dine data input og der kommer du nok ikke udenom at skulle have en 

kontrakt eller en faktura eller noget frem. Men når først det er i systemet, og du ved det virker, det 

der kommer ind i systemet, så tester du at systemet det regner rigtigt og hvis det så altid regner 

rigtigt, så kan du slippe for din stikprøvetest” (Christiansen, 2020). 

Philip Kjær fra PwC forklarer endvidere, at tanken bag denne test af omsætningen, er at finde det 

flow der er normalt for virksomheden og derefter sætte virksomhedens bogføring ind i det og teste 

hele populationen op imod det forventede flow. Denne tilgang kan anvendes på flere 

regnskabsposter og transaktionskæder. Blandt andet hænger vareforbrug sammen med lager.  

Det er således en tilgang der kan bruges flere steder, men udfordringen ligger i at få bygget en 

model der passer til alle virksomheders data.  



Side 67 af 118 
 

PwC fremhæver også process mining, som et værktøj der på sigt vil erstatte de traditionelle 

planlægningshandlinger ved PwC. ”Tanken er jo, når vi når til process mining på et eller andet 

tidspunkt, at det skal erstatte hele vores planlægning. Så sige, vi bruger utrolig meget af 

planlægningen på at forstå virksomheden. Forstå deres forretningsgange, hvordan transaktioner 

osv. løber igennem virksomheden. Jamen det er tanken, at process mining skal tage over det på et 

eller andet tidspunkt og det er på vej. Altså det er ikke 3 uger ud i fremtiden” (Kjær,2020). 

Ved brug af process mining sættes systemet op til at kunne analysere en virksomheds proces, 

hvilket betyder, at den traditionelle walk through gennemgang, altså vugge-til-grav test af for 

eksempel et enkelt køb eller salg, vil blive erstattet af en 100% gennemgang og forståelse af 

virksomhedens processer. Kjær erkender dog, at det er et stykke ude i fremtiden før vi ser en reel 

erstatning heraf. 

Flere af respondenterne giver også udtryk for, at dataanalyse ikke kan stå alene. 

”Så dataanalysen kan give et grundlag at overveje og disponere ud fra, men du er nødsaget til 

bagefter at prøve at finde, hvad kan man sige, ud af noget mere, som du ikke kan få i dataanalyse. 

Fordi du er nødt til at finde nogle mennesker, se noget dokumentation i form af nogle bilag eller 

hvad det nu er du gør” (Andersen, 2020). 

Dataanalyse kan være et stærkt værktøj til at opnå revisionsbevis, identificere afvigelser, mønstre 

mv., men der er fortsat behov for, at en revisor forholder sig til disse output. Dataanalysen kan 

gøre revisor opmærksom på, hvilke områder der er risikofyldte, hvilke posteringer som falder uden 

for normalen og hvor der kan være en kontrolsvaghed mv. Der er derfor behov for menneskelige 

ressourcer til at vurdere det output, som analysen kommer ud med. 

 

4.4 Delkonklusion 

Definitionen af dataanalyse vurderes at være afhængig af, hvilket revisionshus respondenten 

arbejder i, samt i hvilket omfang dataanalyse er en integreret del af revisionen. Dog er der enighed 

om, at dataanalyse går ud på at analysere store mængder af data og identificere mønstre, 

anomalier mv. Derudover ses en forskel på respondenternes holdninger, for så vidt angår brugen 

af software programmer, førend der er tale om dataanalyse, eller om analyser, opstillet i Excel, 

også kan indgå i denne betegnelse. 
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Blandt EY, KPMG og PwC ses en klar tilbøjelighed til at dataanalyse ikke blot handler om at 

opstille analyser i Excel, men at der skal være tale om en vis automatisering og noget der gør 

processen mere intelligent 

Excel anses ikke, som et decideret dataanalyseprogram, medmindre der er tale om 

tilføjelsesprogrammer, som er implementeret i Excel, hvorfor det ud fra respondenternes 

besvarelse er konstateret, at Piaster Revisorerne, JS Revision og Beierholm ikke gør brug af 

dataanalyseprogrammer. Disse revisionshusene anvender Excel til at opstille analyser. 

Ecovis har implementeret IDEA, som anvendes på en stor del af kunderne og Beierholm har for 

nyligt implementere et dataanalyseværktøj, men da dette kræver integreret lagermodul for at 

kunne være anvendelig, er mulighederne på nuværende tidspunkt begrænset. 

På baggrund af de gennemførte interviews kan vi udlede, at anvendelsen af 

dataanalyseprogrammer udover Excel hovedsageligt er afgrænset til de store revisionshuse, 

herunder blandt andet EY, KPMG og PwC. I disse virksomheder er der dels globalt udviklede 

programmer, der anvendes i hele verdenen, samt lokalt eller nordisk udviklede programmer som er 

tilpasset de mindre kunder i disse lande. 

Hos EY og PwC er der udarbejdet krav til, hvornår disse værktøjer skal anvendes. Dette er der, 

ifølge vores interview med en ansat, ikke ved KPMG. Her foretages i stedet en vurdering af den 

enkelte sag, hvorfor det kan variere fra sag til sag. 

I revisionsprocessen har dataanalyse mange anvendelsesmuligheder. I den indledende fase og i 

risikovurderingen anses dataanalyse, blandt størstedelen af respondenterne, som et stærkt 

værktøj, da det kan give revisor en dybere forståelse for virksomheden. 

Ved de revisionshuse, som ikke har implementeret dataanalyseværktøjer, men som gør brug af 

Excel, herunder JS Revision, Piaster Revisorerne og Beierholm, ses dataanalyse i den indledende 

fase, primært i form af regnskabsanalyse og udviklingsanalyse i enten Excel eller Caseware. 

Dataanalyse anvendes i vid udstrækning i udførelsen af revisionen til at udarbejde diverse 

analyser, blandt andet dækningsbidrag, nøgletal, trendanalyse, korrelationsanalyse med videre. 

Dette gør sig gældende for alle de, i interviewet involverede revisionshuse, men kompleksiteten af 

analyserne vil variere, afhængig af, hvilke værktøjer der er til rådighed. For de revisionshuse, som 

har implementeret et dataanalyseværktøj, inddrages dataanalysen i højere grad i det daglige 

arbejde. Ligeledes ses en mere avanceret og struktureret anvendelse af dataanalyse ved 

revisionens udførelse. 
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Ved revisionens udførelse anvendes dataanalyse i høj grad på de transaktionstunge 

regnskabsposter, som omsætning, lønninger, varebeholdninger, debitorer og kreditorer, med 

henblik på at indhente data for hele populationen og foretage analyser baggrund heraf. 

Dataanalyse anses desuden til at være et stærkt værktøj i forbindelse med udvælgelse af 

stikprøver, da det er muligt at målrette stikprøveudvælgelsen til en specifik del af populationen, 

samt fokusere på de områder der vurderes at være risikofyldte og afviger fra normen. 

Ud fra vores interview af de involverede revisionshuse kan det udledes, at der ved test af kontroller 

og i den afsluttede del af revisionen, ses begrænset anvendelse af dataanalyse. 

I interviewet er der yderligere spurgt ind til, om dataanalyse vil kunne erstatte et eller flere af de 

traditionelle revisionshandlinger. Der blev med enighed fra respondenterne besvaret, at den 

traditionelle bilagsgennemgang, især er en revisionshandling, hvor dataanalyse kan være en 

erstatning og dermed effektivisere processen. Bilagskontrol vurderes ikke at blive fuldt erstattet 

med dataanalyse. Dog vil brugen af dataanalyse give mulighed for at minimere 

stikprøvestørrelsen, ved at selve transaktionsflowet testes og der ses et match, samt derudover, at 

bruge dataanalysen til at vurdere, om flowet og udviklingen følger forventningen. På denne måde 

kan man udføre mindre arbejde for så vidt angår bilagsrevision.  

 

4.5 Revisors rolle i forhold i relation til besvigelser 

I denne del af afhandlingen vil vi se nærmere på revisors rolle i forhold til besvigelser.  

Dette kapitel er opdelt i følgende punkter: 

- Opdagelse af besvigelser, herunder besvigelsestyper og forventning fra omverdenen 

- Vurdering af besvigelsesrisici 

- Forbedringsmuligheder 

 

 4.5.1 Opdagelse af besvigelser, herunder besvigelsestyper og forventning fra 

omverdenen 

Som tidligere beskrevet i afsnit 2.6 er den oftest forekommende besvigelsestype misbrug af 

aktiver. I rapporten 2020 Report to the Nations omhandler 86% af de opdagede besvigelser 

misbrug af aktiver (ACFE, 2020). 
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Vi har blandt andet spurgt revisorerne, hvilken type af besvigelser de har oplevet gennem årene. 

De fleste af respondenterne har oplevet besvigelser i form af at tage penge fra ”kassen”, hvilket 

går under besvigelsestypen misbrug af aktiver.   

Ronni Jeppesen fortæller, at han udover misbrug af aktiver også har oplevet 

regnskabsmanipulation. Herudover har han en enkelt gang oplevet forfalskning af dokumentation. 

Tine Bünger forklarer, at det primært er ved mellemsegmentet, at hun har oplevet besvigelser og at 

det primært har været misbrug af aktiver, og i enkelte tilfælde manipulation af regnskabet, hvor 

besvigeren forsøgte at pumpe omsætningen op. 

Bo Langtoft har oplevet én besvigelse gennem sine 35 år som revisor. Langtoft har være ude for 

misbrug af aktiver, hvor besvigeren kørte private fakturaer ind i system, og foretog betalingerne til 

sig selv. For at skjule dette bogførte besvigeren betalingerne væk. Dette kunne lade sig gøre 

grundet manglende funktionsadskillelse.  

Rasmus Christiansen forklarer, at han har oplevet besvigelser et par gange gennem hans tid i 

revisionsbranchen. De to tilfælde han kunne komme i tanke om var, hvor en medarbejder kunne 

omgå nogle kontroller i købsprocessen og bestille varer hjem til sig selv, uden at nogen opdagede 

det. Det andet var en direktør, der tog nogle beslutninger uden om sine beføjelser, som havde 

nogle rimelig alvorlige konsekvenser. 

Der er ingen tvivl om, at respondenterne hovedsageligt har oplevet besvigelser i form af misbrug af 

aktiver, hvilket stemmer overens med ACFE’s konklusion på undersøgelsen, at misbrug af aktiver 

er den hyppigst forekommende type af besvigelser. 

Ved gennemgang af de afholdte interviews kan det konstateres, at alle 8 respondenter har oplevet 

en eller anden form for besvigelse igennem årene som revisor. Vi har i forlængelse heraf drøftet, 

hvem der har opdaget besvigelserne, om det har været revisorerne eller kunderne selv. Bo 

Langtoft, Ronni Jeppesen, Steen Andersen og Tine Bünger forklarer alle, at det er en blanding 

mellem kunder og revisorer.  

Tine Bünger tilføjer samtidig, at hun har været ude for et tilfælde, hvor banken identificerede 

besvigelsen på baggrund af usædvanlige transaktioner. 

Mette Johansen, Rasmus Christiansen og Rolan Espedal har oplevet besvigelser, men det har 

været kunden selv, der identificerede besvigelsen.  
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”Er det misbrug af aktiver, jamen så er der nok stor sandsynlighed for at det er virksomheden selv 

der opdager det, for så mangler der jo nogle varer på lageret eller så mangler der nogle penge i 

kassen. Så det ville jeg næsten sige var en forventning om at det skulle kunden jo selv opdage, 

ellers er der nogle fejl og mangler i deres interne kontrolmiljø” (Espedal, 2020). 

Rolan Espedal har også været ude for misbrug af aktiver. Espedal forklarer, at når der er tale om 

misbrug af aktiver, har virksomheden større chance for at i identificere besvigelser, da der for 

eksempel vil mangle varer på lager. Dette mener Espedal kan være en forklaring på, hvorfor 

revisorer ikke opdager besvigelser før virksomheden.  

 ”[…] men helt overordnet, hvis der er en der finder dem, så er det noget kontrolmiljø ude i 

virksomheden som undersøger det, vi kommer simpelthen for sent” (Andersen, 2020). 

Ifølge Steen Andersens udtalelse ovenfor, kommer revisorer simpelthen for sent, og derfor er det i 

hovedparten af sagerne virksomheden selv, der opdager besvigelser. Dette er også konstateret i 

ACFE’s undersøgelse. I rapporten fremgår det, at det kun er 4% af de forekommende besvigelser, 

der opdages af revisor. 

”[…] det er jo lidt crazy at vi jo er så meget nede i detaljen at vi ikke finder de 95%. Det er helt 

vanvittigt, men det er fordi vi simpelthen ikke er tæt nok på den proces, hvor det sker. Det er jo 

typisk sådan meget nede i detaljen ude i en eller anden gren af virksomheden og der er vi ikke. Vi 

er i væsentlighedsbetragtningen hele tiden” (Kjær, 2020). 

Philip Kjær fremhæver i ovenstående udtalelse, at selvom revisorer er helt nede i detaljen, og 

derfor burde have en vis indsigt i virksomhederne, finder revisorerne ikke de resterende 95% af 

besvigelserne. Han betegner det som crazy og vanvittigt.   

Vi har samtidig spurgt respondenterne om, hvad de oplever i henhold til omverdenens 

forventninger til, hvem der bør opdage besvigelser. Der var blandt respondenterne enighed i, at 

samfundets forventninger til opdagelse af svig, ligger hos revisorer. Der er et mismatch mellem 

omverdenens forventninger og det reelle billede af, hvad der sker.  

Steen Andersen gør det klart i sin udtalelse, at der er nogle ude i verden, der er af den opfattelse, 

at når revisor har godkendt og skrevet under på et regnskab, så er det ”rent som sne”, men at 

virkeligheden ikke er sådan.  
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Ronni Jeppesen mener, at der er en større forventning, end hvad en revisor kan stå på mål for. 

Ifølge ham har deres segment en stor tillid til det at revisorerne opdager besvigelser, hvis de er til 

stede.   

”Jeg tror, at vi har sådan en kæmpestor forventningskløft i forhold til, hvad er det egentlig, at man 

kan forvente at revisor egentlig opdager… også i forhold til, hvad er det vi laver, når vi laver 

revision, altså er det spørgsmålet om at vi sidder og laver revision med henblik på at opdage 

besvigelser, eller laver vi revision med henblik på at sikre regnskabet er uden væsentlige fejl. Der 

tror jeg at, der er rigtig mange der tror det første og vi sidder så netop med det sidste” (Bünger, 

2020). Som Tine Bünger udtaler, er der en stor forventningskløft mellem revisor og 

regnskabsbruger.  

Offentligheden forventer, at revisorer identificerer besvigelser ved revision af regnskabet, hvad 

enten det er af væsentlig eller uvæsentlig størrelse, hvorimod de internationale revisionsstandarder 

alene pålægger revisor ansvaret for, at afgive en ren påtegning på et årsregnskab uden væsentlige 

fejl. 

”Vi følger bare standarderne. Så der er ikke som sådan noget krav til at vi revidere imod det. Så 

det er måske mindste krav i revisionsbranchen, lidt mere hos kunderne og ufatteligt meget i 

offentligheden” (Kjær, 2020). 

”Det betyder også at, hvis du netop ikke har en forventning om, at besvigelserne er der så har du 

heller ikke risikorettet eller målrettet handlinger til at afdække det, også opdager vi det altså bare 

heller ikke” (Bünger, 2020). 

ISA 240 pålægger ikke revisor direkte ansvaret for at opdage besvigelser. Ifølge ISA 240, afsnit 4 

er det bestyrelsen og direktionen, der har ansvaret for at forebygge og opdage besvigelser i 

virksomheden. Revisors rolle er derimod, at identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet.  

Som Philip Kjær udtaler ovenover, er der ikke krav om, at revisor reviderer mod besvigelser og 

hvis revisor bare følger revisions standarderne, og som Tine Bünger siger, hvis der ikke er en 

forventning om, at der er besvigelser, så har revisor ikke risikorettet eller målrettet handlinger til at 

afdække det, hvorfor det til tider kan være vanskeligt at identificere besvigelser. 
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4.5.2 Vurdering af besvigelsesrisici 

I forbindelse med interviewene har vi med respondenterne drøftet de handlinger, der udføres for at 

vurdere besvigelsesrisici. 

Tidligt i revisionsprocessen skal revisor jf. ISA 240 forespørge virksomhedens ledelse og ledende 

medarbejdere om de har kendskab til besvigelser og, hvordan de vurderer risikoen for 

fejlinformationer i regnskabet, som følge af besvigelser. Steen Andersen forklarer, at de ved 

Piaster Revisorerne først tager stilling til hvad kunden selv fortæller om kontrolmiljøet i 

virksomheden og derefter vurderer de det overordnede kontrolmiljø. Andersen forklarer, at nogle 

virksomheder arbejder målrettet med månedsrapporter osv. hvor andre virksomheder blot kigger 

lidt på banken. Der er meget stor forskel på kontrolmiljøet i de to, men der er nødvendigvis ikke 

højere risiko for besvigelser i nogen af dem, det afhænger mere af personen i selskabet. Hvis 

personen er etisk velfunderet og ikke har til hensigt at snyde og generelt er redelig og ordentlig i 

sin forretningsmoral, så kan man godt have en lav besvigelsesrisiko i sådan en forretning. 

Ronni Jeppesen nævner, at de hos JS Revision primært fokuserer på kendskab til kunden, holder 

interview og samtaler med først ejeren og derefter medarbejderne. De sammenholder samtalerne 

og interviewene med systemerne i virksomheden og ser blandt andet på dækningsgrad og 

nøgletal. Mette Johansen forklarer, at hun, ligesom Ronni Jeppesen, foretager en vurdering og 

fokuserer på kendskab til kunden.  

Ifølge ISA 240 skal revisor vurdere om der er besvigelsesrisici forbundet med indregning af 

indtægter. Under interview med Mette Johansen forklarer hun, at der foretages en vurdering af 

omsætning, hvad denne er sammensat af samt om ledelsen har nogle incitamenter til at øge 

omsætningen fiktivt og ser på om der ligger en besvigelsesrisiko der. Primært relateret til 

regnskabsmanipulation. Mette Johansen tilføjer, at der ligeledes foretages en vurdering af øvrige 

balanceposter, herunder varelageret og ser på om der er tale om let omsættelige varer, da dette 

øger risikoen. 

Som nævnt tidligere skal revisor i forbindelse med risikovurderingshandlinger udføre analytiske 

handlinger til forståelse af virksomheden og overveje om der er relationer, som kan indikere risici 

for besvigelser og i henhold til ISA 315 identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation, som følge af besvigelser på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau for 

grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger. Samtidig skal revisor også opnå forståelse 

for virksomhedens forretningsgange. Tine Bünger forklarer, at de får kendskab til kunden og til 

kundens væsentligste forretningsgange og i den forbindelse forholder de sig til de risikofyldte 
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områder. Herudover forholder de sig til de personer, som er ansvarlige for regnskabsaflæggelsen 

samt, hvorvidt der skulle være en særlig risiko for på baggrund af regnskabsposternes art eller 

aktivernes beskaffenhed. 

Tine Bünger fortæller, at de forholder sig til risikoen for besvigelser ved deres indledende 

analytiske handlinger. Ri forholder sig ligeledes til, om udviklingen i regnskabsposterne er som 

forventet. Denne analytiske tilgang fremhæver Ronni Jeppesen også. Han forklarer, at de 

sammenholder udtalelser og forklaringer fra ledelsen og medarbejdere med en gennemgang af 

kontokort, for at se om de informationer der er opnået gennem interviews afspejler sig i tallene. 

Denne tilgang er i overensstemmelse med standarderne. 

Rolan Espedal nævner, at han i forbindelse med risikovurderingen har en dialog med kunden 

omkring forretningsmodel og forståelse af kunden. Herefter forklarer Espedal, at der i løbet af 

revisionen løbende foretages forespørgsler til ledelsen og medarbejdere. 

Som gennemgået i afsnit 4.3.1 kan dataanalyse være et stærkt element at tage i brug under 

risikovurderingsfasen, der kan hjælpe revisor med at forstå virksomheden, identificere og vurdere 

risici samt ændringer i forhold til sidste år. 

Det er kun få respondenter, der anvender dataanalyse i forbindelse med identificering af 

besvigelsesrisici. I de fleste tilfælde anvendes hovedsageligt forespørgsler til ledelsen og 

medarbejder til vurdering af tilstedeværelsen af besvigelsesrisici. 

KPMG anvender en dataanalytisk tilgang til vurdering af besvigelsesrisici. Rasmus Christiansen 

forklarer, at transaktionstunge processer analyseres og at der fokuseres på det der falder udenfor 

normen. Det er primært på denne måde, at dataanalyse kan finde indpas i forhold til at vurdere 

besvigelsesrisici. 

Som fremhævet i afsnit 4.3.1.1 anvender KPMG i høj grad deres platform ”KPMG Clara” til 

risikovurdering, da denne giver et fuldstændigt overblik over væsentlige processer, som for 

eksempel salgsprocessen, som således ikke alene er baseret på udvalgte stikprøver og interviews, 

men et totalbillede af transaktionspopulationen Netop denne tilgang mener Caseware er den 

tilgang som bør anvendes, da den traditionelle planlægning som udelukkende fokuserer på 

kontosaldi medfører en fare for, at risikofyldte områder overses (Caseware, 2018). 

”[…] Jamen der er jo flere forskellige aspekter. Man kunne måske dele det op i hvad vi laver sådan 

i de store træk, altså omkring hele virksomheden, og så det som vi laver som i detail. Hvis vi starter 

i det store hele billede, jamen så har vi ufattelig mange møder med kunderne på tværs af 
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forskellige forretningssegmenter, vi har møder med topledelsen, vi har gennemgang af deres 

referater, hvad sker der? Er der pres på fra branchen? – jamen så er der større incitament for at de 

laver besvigelse. Det er sådan en lidt mere helhedsvurdering af virksomheden sådan i den brede 

kamp. Så det ligesom det første step og når vi så er forbi det, forhåbentligt er der ikke noget 

særligt, jamen så dykker vi ned i hvad er det faktisk vi laver sådan hardcore revisionsmæssigt mod 

besvigelser. Typiske ting, besvigelse og dataanalyse til sidste, jamen så er vi ude og tælle kassen, 

det er et uanmeldt beholdningseftersyn. Det er sådan en klassisk handling. Vi laver noget 

lageroptællinger, du ved er der nogen der stjæler fra lageret? Jamen så fanger vi i det tilfælde. Og 

generelt så uforudsigelige handlinger på tværs af alle regnskabsposter. Det er egentlig det der er 

imod besvigelser. […] Og så er der sådan dataanalysedelen og den bruger vi meget til manuelle 

posteringer, altså de posteringer som ledelsen laver, som ikke køre igennem et eller andet 

automatisk flow […]” (Kjær, 2020).  

Som tidligere fremhævet anvender PwC primært dataanalyse i udførelsesdelen af revisionen, 

selvom deres værktøjer også kan bruges til dybdegående analytiske handlinger i risikovurderingen. 

Deres handlinger i risikovurderingen består hovedsageligt af forespørgsler.  

Ud fra vores dialog med respondenterne omkring, hvordan de forskellige revisionshuse vurderer 

besvigelsesrisici, kan vi udlede, at en væsentlig del af tilstedeværelsen af besvigelser vurderingen 

er baseret på interviews og dialog med kunden samt kendskab og forståelse til kunden og dens 

forretningsgange, herunder interne kontroller, hvilket også er det ISA 240 kræver.  

KPMG fremhæver, som de eneste respondent, dataanalyse som et vigtigt værktøj til at vurdere 

besvigelsesrisiko og udtaler i forbindelse med interviewet, at dette også anvendes i 

risikovurderingen. 

Efter vurdering af besvigelsesrisici i virksomhederne, har vi efterfølgende spurgt ind til, hvad 

revisionshusene gør for at afdække besvigelser, når der er identificeret indikationer på 

besvigelsesrisici. 

”[…] så vil jeg sige det sådan, hvis vi har en overvejelse om, at der måske er nogen, som har let 

tilgængelige aktiver, som de kan løbe med som er mere berigelseskriminalitet agtigt, så taler vi 

med ledelsen om det. […]. Hvorimod hvis vi er ovre i den anden verden med 

regnskabsmanipulation, så vil jeg sige, så starter vi nok med at lave nogle revisionshandlinger 

rettet mod det område, og det kan så være omsætning eller varelagernedskrivning […]” Forklarer 

Steen Andersen.   
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Tine Bünger forklarer at de planlægger handlinger der er målrettet med henblik på at afdække 

besvigelsesrisikoen. Herefter forklarer Bünger: ”[…] Og det er selvfølgelig klart, at når vi taler 

besvigelser, så taler vi jo ikke om, at der er nogen der sidder og stjæler portokassen, eller at der 

har drukket for mange sodavand i køleskabet, altså det er jo spørgsmålet om, er der risiko for at 

der er besvigelser der kunne have medført væsentligt fejl i regnskabet […]” 

Mette Johansen forklarer, at de går ind og vurderer om der ligger nogle interne kontroller, som kan 

imødegå den her risiko. Johansen tilføjer, at hun ikke har nogen kunder, hvor der foretages kontrol 

revision, hvorfor der anvendes substanshandlinger ved identificerede risici og her er der typisk tale 

om regnskabsposter, som omsætning og varelager. 

Ifølge ISA 240 skal revisor også indarbejde et element af uforudsigelighed i udvælgelsen af arten, 

den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger, som reaktioner på de vurderede 

risici for væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser. 

PwC fremhæver, at de anvender uforudsigelighed i deres tilgang til revisionen: ”Generelt så 

uforudsigelige handlinger på tværs af alle regnskabsposter. Det er egentlig det der er imod 

besvigelser. Så f.eks. hvis vi sidder og tester virksomhedens omkostninger, jamen så typisk vil vi 

tage udgangspunkt i de største omkostninger og se om de er omkostningsført korrekt? Jamen så 

kan det godt være at vi tager en eller anden lille mystisk postering og siger hey hvad er det her? 

Så alle de her det er sådan uforudsete handlinger det er alle sammen noget der bygger mod vores 

besvigelsesrisiko. Og så er der sådan dataanalysedelen og den bruger vi meget til manuelle 

posteringer, altså de posteringer som ledelsen laver, som ikke kører igennem et eller andet 

automatisk flow.” 

Respondenternes tilgang til at afdække besvigelsesrisici, afhænger meget af hvilken 

besvigelsesrisici der er til stede i virksomheden. Ud fra ovenstående tre udtalelser kan det udledes, 

at det er mere målrettede handlinger respondenterne udfører. Det vil sige, at handlingerne 

afhænger af hvilken besvigelsestype samt hvad beløbsstørrelsen er. 

Ifølge ISA 240 skal revisor vurdere om der er besvigelsesrisici forbundet med indregning af 

indtægter. Ved gennemgang af interviewene kan vi konstatere, at regnskabsposterne omsætning 

og varelageret nævnes af alle respondenter. Der er ingen tvivl om, at respondenterne er enige om, 

at omsætning og varelager er de mest risikofyldte regnskabsposter. 
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4.5.3 Forbedringsmuligheder 

I forbindelse med vores dialog med respondenterne omkring besvigelser, vurdering af 

besvigelsesrisici og afdækning i de tilfælde, hvor der er vurderet risici, har vi også spurgt ind til 

forbedringsmuligheder. Vi har tidligere fremhævet, at der foreligger en stor forventningskløft til 

revisorer i forbindelse med opdagelse af besvigelser. Det er på baggrund heraf interessant at 

undersøge, hvad respondenterne har af holdninger til revisorer og deres arbejde med besvigelser. 

Inden vi ser nærmere på respondenternes svar til dette spørgsmål, er det interessant først at 

fremhæve følgende synspunkt fra Joseph Wells. Wells fremhæver i sin artikel ””Why ask? ”You 

Ask” at spørgsmål er den mest effektive revisionsteknik af alle. Bedrageri er i sagens natur let at 

skjule og vanskeligt at opdage, og metoderne til at dække over svig er mange og varierede. Dette 

er dog ikke ensbetydende med, at der ikke efterlades spor, når ansatte i en organisation begår 

besvigelser. De bedste spor kommer normalt ikke fra bøgerne, men fra de mennesker, der 

arbejder med besvigeren (Wells, 2001). 

Det er bemærkelsesværdigt, når ovenstående synspunkt fra Wells sammenholdes med 1) 

respondenternes konklusion om at forespørgsler til ledelsen er den mest anvendte tilgang til 

afdækning af risiko for besvigelser, samt 2) ACFE’s undersøgelse om, at revisorer står for 4% af 

opdagelserne af besvigelser. 

Forklaringen herpå skal ifølge Wells findes i, at revisor ikke er blevet trænet i at stille de rigtige 

spørgsmål og, at der er en tilbageholdenhed, da intervieweren tror, at det vil fornærme folk at stille 

spørgsmål omkring sådanne følsomme emner. Dette er dog ifølge Wells ikke korrekt. Hvis 

spørgsmålet stilles rigtigt, er det de færreste som vil blive fornærmet. Det kan således være vigtigt 

at forklare baggrunden for forespørgslen, for hvis kunden forstår baggrunden for spørgsmålet, er 

det meget mindre sandsynligt, at de krænkes (Wells, 2001). 

Ud fra dette kan en forbedringsmulighed for revisor være bedre oplæring i interviewteknikker. Hvis 

revisor lærer, at stille de rigtige spørgsmål, kan det måske forbedre revisors mulighed for at 

opdage besvigelser. Denne mulighed er dog ikke blevet fremhævet af respondenterne, som vi vil 

se nærmere på nedenfor. 

Ronni Jeppesen mener, at der i de små sager med for eksempel. 100-200 bilag, ikke kan gøres 

meget mere i henhold til identificering af besvigelser, da man i forvejen har et fuldstændigt overblik 

over materialet. I de større situationer mener Jeppesen, at revisor godt kunne gøre mere. 
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Bo Langtoft mener ligeledes, at revisor kan blive bedre, men at det kræver en ændring i 

revisionsstandarderne. Et øget krav vil medføre en meromkostning for virksomheder, da revisor 

skal udføre yderligere handlinger. Fra politisk side vil der formentlig være en afvejning omkring 

dette, for hver gang tilsyn og lovgivere stiller yderligere krav koster det penge, og det vil være 

virksomhederne, som kommer til at betale regningen i sidste ende, forklarer Langtoft. 

Steen Andersen mener dog ikke, at revisor bør gøre noget anderledes i forhold til at identificere 

besvigelser. Den opdeling som der ligger i dag finder Andersen rimelig: “Nej, prøv at hør jeg synes 

sådan set at den skæring der ligger i dag, hvor det er rimeligt, at revisor har en forpligtelse til at 

finde væsentlige besvigelser fordi vi har en forpligtelse til at finde væsentlige fejl og det er sådan 

set ligegyldigt om fejlen er en besvigelse eller en tilfældig fejl. Det kan jeg godt leve med. Det kan 

jeg godt forholde mig til. Det synes jeg i øvrigt også er rimeligt.” 

Mette Johansen er enig i denne udlægning. Johansen nævner, at revisorer ikke har så meget 

indgående kendskab til virksomheden og, at det derfor kan være utrolig svært at opdage 

besvigelser. 

Flere af revisionshusene er enige om, at revisor udfører det de skal og følger kravene i 

revisionsstandarderne. Hvis revisorer skal blive bedre til at revidere besvigelser, så kræver det en 

ændring af revisors rolle, samt en ændring i de internationale revisionsstandarderne. Philip Kjær 

nævner blandt andet, at det er vigtigt for myndighederne at få defineret forventningskløften mellem 

revisor og offentligheden. Herefter forklarer Philip Kjær, at en ændring i revisionsstandarderne om, 

at revisor skal have større fokus på besvigelser, vil gøre hverdagen nemmere.  

Philip Kjær, Rolan Espedal og Rasmus Christiansen (PwC, EY og KPMG) mener, jf. nedenstående 

udtalelser, at teknologien og analyseværktøjerne er med til at gøre, at revisor er i bedre stand til at 

afdække besvigelser. 

”[…]. Kan vi blive bedre, Ja det kan vi godt. Det er der ingen tvivl om og jo bedre vores 

analyseværktøjer er, jo bedre bliver vi også” (Kjær, 2020). 

”[…]. Jeg synes i hvert fald at teknologien kan være med til i højere grad, at stille revisor i en 

position, hvor de har bedre mulighed for at se nogle transaktionsmønstre eller lignende, som 

kunne indikere besvigelser” (Espedal, 2020). 

”[…]. Og jeg tror med de muligheder vi har med data og moderne teknologi, bedre systemer, bedre 

data, bedre tilgængelighed, bedre kvalitet, at det er nemmere både at monitorere og også kigge 

bagudrettet og identificere om der er noget der springer i øjnene” (Christiansen, 2020). 
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Ovenstående udtalelser viser, at der blandt disse respondenter er en klar holdning til at 

teknologien spiller en vigtig rolle i opdagelsen af besvigelser, og hvis revisor skal blive dygtige til 

dette, kommer vi formentlig ikke uden om, at inddrage teknologi i større omfang, da dette giver 

revisor muligheder for at identificere mønstre, som ikke tidligere ville være undersøgt nærmere. 

Netop denne tilgang er interessant og i afsnit 4.6 ser vi nærmere på, om dataanalyse kan bruges til 

at afdække besvigelser.  

Eftersom værktøjerne udvikles til det bedre, desto bedre kan revisor blive i sit arbejde med 

besvigelser. Men for at revisorer skal blive bedre til at bruge dataanalyse og mere avancerede 

værktøjer, kræver det en udvikling af revisors kompetencer. Dette vil vi komme nærmere ind på i 

afsnit 4.10 om udfordringer.  

 

4.6 Dataanalyse som værktøj til at afdække besvigelser  

Dataanalyse bliver anvendt mere og mere af revisorerne og kan, som beskrevet tidligere, 

anvendes i hele revisionsprocessen fra planlægningen og frem til den afsluttende fase. Ved brug af 

dataanalyse kan revisor analysere hele transaktionsflowet, hvilket giver revisor mulighed for at 

opdage mønstrer, som ikke tidligere ville være blevet identificeret. Det kunne derfor være 

interessant at undersøge om revisor ved hjælp af dataanalyse vil få det nemmere at opdage 

besvigelser.  I dette kapital vil vi derfor se på, hvorvidt dataanalyse kan anvendes til at identificere 

besvigelsesrisici.   

Samtlige respondenter er enige om, at dataanalyse kan anvendes til at opdage besvigelser.  

”Det kan det uden tvivl. Når vi har en mistanke om misbrug af aktiver, er der de kloge og de 

dumme, […] de dumme de laver én postering d. 31/12 og så tænker de, det er der slet ikke nogen 

der lægger mærke til, det springer ligesom op i hovedet på alle folk. Så er der de kloge, de kloge 

de forsøger ligesom hen over en eller anden periode at vride et udsagn enten i form af tidlig 

fakturering eller fortolkning af hvordan er regnskabspraksis egentlig på det her område, […] det 

man kan få ud af en dataanalyse […] Så dataanalysen kan give et grundlag at overveje og 

disponere ud fra, men du er nødsaget til bagefter at prøve at finde, hvad kan man sige, ud af noget 

mere, som du ikke kan få i dataanalyse. Fordi du er nødt til at finde nogle mennesker, se noget 

dokumentation i form af nogle bilag eller hvad det nu er du gør” (Andersen, 2020). 

I ovenstående udtalelse mener Steen Andersen, at dataanalyse kan anvendes til at opdage, 

udover besvigelser der er åbenlyse, de komplekse besvigelser der forekommer i en virksomhed. 
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Andersen understreger, at dataanalyse ikke kan stå alene og at dataanalyse i sig selv ikke vil 

opdage besvigelser. Revisor kan ved hjælp af dataanalyse identificere forhold, som skal 

undersøge nærmere, men der er forsat behov for menneskelige ressourcer til at vurdere disse 

output.   

Selvom Steen Andersen ser anvendelsesmuligheder for dataanalyse i relation til besvigelser, 

udtaler Andersen følgende ”Jeg tror ikke at, altså hvis vi sad med sådan en åbenlys forventning, 

høj risiko på sådan besvigelses kriminalitetsagtige ting, så tror jeg ikke at jeg ville starte i 

dataanalyse”. Steen Andersen har fokus på forståelse og kendskab til kunden og baserer hans 

vurdering af besvigelsesrisici på dialog og kendskab til kunden, herunder en vurdering af 

kontrolmiljøet og ikke på en dataanalytisk tilgang.  

Som nævnt i tidligere afsnit bruger JS Revision dækningsgrad og nøgletalsanalyse til at vurdere 

besvigelsesrisici. Dette gør de ved hjælp af Excel. Herudover bruger de også Excel til blandt andet 

at se på fakturarækkefølgen – f.eks. mangler der fakturanumre? Er der nogen der går igen? Er der 

store beløb? Det er i dette omfang JS Revision anvender dataanalyse til at opdage besvigelser.  

Mette Johansen forklarer, at dataanalyse kan anvdendes på regnskabsposten omsætning og giver 

eksemplet ”Hvis du laver en fiktiv faktura, så ville den ikke nødvendigvis have de samme, hvad kan 

man sige, sammenhænge til de øvrige regnskabsposter, som du ville have med en rigtig faktura 

[…] Sådan nogle ting tænker jeg dataanalyse ville kunne springe ud i en rapport”  

Herefter tilføjer Johansen, at dataanalyse ikke kan vise, om der for eksempel mangler varer på 

lageret.  ”Det kan selvfølgelig være noget med nogle dækningsgrader eller noget svind, men dette 

ville alligevel blive opdaget ved lager revisionen”. På dette områder mener Johansen således, at 

ikke dataanalyse er bedre end traditionelle revisionshandlinger. 

Bo Langtoft er enig i, at dataanalyse kan anvendes til at opdage besvigelser, men han ser på det, 

på en lidt anden måde end de øvrige respondenter. Langtoft ser det fra kundens side. 

Virksomhederne bør være mere opmærksomme på deres bogføring/transaktioner mener han. 

Virksomhedens controller kan anvende dataanalyse til at analysere transaktionerne og dermed 

opdage besvigelser, hvis dette er tilfældet. Dog tilføjer Langtoft, at det kræver, at virksomhederne 

har værktøjerne. Hos Ecovis anvendes IDEA både når der ikke er en mistanke om besvigelser, og 

når der er en mistanke om besvigelser. Der anvendes dog lidt andre analyser i IDEA, når der er 

mistanke om besvigelser, da der her udføres mere specifikke og målrettede handlinger. 
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Når vi stiller spørgsmålet om dataanalyse kan anvendes til at opdage besvigelser til Tine Bünger, 

får vi følgende svar: ”Ja det tror jeg faktisk, at det er, en af de handlinger der bedst muligt opdager, 

kan man sige, besvigelser. Det vil da være dataanalyse, fordi jo at regnskaber aflægges på 

baggrund af adderede transaktioner, som jo tilsammen bliver til et regnskab. Det betyder at, hvis vi 

analyserer på de data, jamen så er sandsynligheden for at vi opdager manipuleret data eller 

fejlagtige data osv. den er jo væsentlig større end hvis vi bare ser på det på toppen eller hvis vi 

bare laver… bladre bilag igennem eller noget i den stil. Så det tror jeg bestemt at den gør”. 

Ved hjælp af dataanalyse kan store mængder af data analyseres, hvor en typisk traditionel revision 

ville bære præg af en masse stikprøve test, forståelse af processer osv. Dette ser Rasmus 

Christiansen ligeledes, som en af de store fordele ved dataanalyse.  

Christiansen forklarer, at udfordringen med forståelse af virksomhedens processer er, at når man 

forstår en proces, så forstår man processen fra A til Z i forhold til de transaktioner, som kører som 

de skal. Det vil sige, at de transaktioner som måske omgår nogle kontroller, det kunne være nogle 

posteringer, som bogføres uden om kontroller man har sat op i procesmodulet, købsmodulet eller 

salgsmodulet, ikke testes. Derfor mener Christiansen, at dataanalyse kan være en hjælp til at 

opdage besvigelser.   

"Ja, det synes jeg. Og, hvad kan man sige, i og med at man i højere grad kommer til at inkludere 

100% af populationen inden for givne perioder og om det er, kan man sige, almindelige posteringer 

eller fra et submodul eller lignende, så stiller man i hvert fald sig selv i en position, hvor man i hvert 

fald i højere grad, kan kigge efter anormaliteter i et datagrundlag. Og kigge på ting der ligger uden 

for forventningen” (Espedal, 2020). 

I forbindelse med revisionen, anvender EY dataanalyse til at basere sig på den samlede 

transaktionspopulation. EY anvender blandt andet deres dataanalyseværktøj til, at undersøge, 

hvilke medarbejdere, som foretager de enkelte posteringer, hvilken type af transaktioner de enkelte 

medarbejder posterer, samt om de foretaget posteringer er inden for den pågældendes 

medarbejders arbejdsområde. Denne analyse anvendes for at undersøge, om der er i 

overensstemmelse mellem revisors forståelse af virksomhedens forretningsgange og processer og 

de procesbeskrivelser med er blevet forelagt af virksomheden.  

EY har udviklet et værktøj, der på baggrund af kendte besvigelsessager, anvender detaljerede 

algoritmer med henblik på at identificere besvigelser. Analyseværktøjet anvendes, hvis der 

identificeres særlige risici på planlægningstidspunktet. Værktøjet anvendes ikke som led i den 

almindelige revision, hvis der ikke vurderes at være stærke indikationer på svig. 
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Som beskrevet i afsnit 4.6, mener Philip Kjær ikke, at revisorer er tæt nok på den proces hvor 

besvigelserne sker. ”Det er jo typisk sådan meget nede i detaljen ude i en eller anden gren af 

virksomheden og der er vi ikke, fremhæver han. Vi er i væsentlighedsbetragtningen hele tiden” 

(Kjær, 2020).  

Kjær forklarer, at det kan være svært at identificere besvigelser i regnskabsdelen, i de større 

virksomheder. Besvigelser i de store virksomheder forekommer ude i forretningen og derfor vil 

revisor, ved brug af dataanalyse både i forståelsesfasen af revisionen, analysedelen og ved 

regnskabsudarbejdelsen, kunne finde meget mere end hvad revisor gør i dag.  

Rasmus Christiansen forklarer, at revisor ved hjælp af dataanalyse vil få et fuldstændigt overblik 

over alle virksomhedens transaktioner. Dermed kan revisor fokusere på det der er uden for 

normalen. Herefter forklarer Christiansen, at alt det der springer uden for normalen, kan være 

besvigelser, men at der højst sandsynligt er en forklaring på det.  

Steen Andersen er enig i denne betragtning om, at dataanalyse kan være en hjælp til at 

identificere transaktioner uden for normalen, og at disse kan være besvigelser. Det kræver dog en 

evaluering for at vurdere dette. Andersen forklarer: “Vi kan finde mønstre i data, som vi kan tale 

om, og det kan selvfølgelig være besvigelser. Det kan også være at det ikke er det. Jeg vil hellere 

sige, i den situation, hvor vi har fundet det, altså der er et eller andet galt, så er dataanalyse jo på 

en eller anden måde en gave […] Når du siger til mig “kan du lede efter besvigelser med 

dataanalyse”, ja det kan jeg godt, men det jeg leder efter, det jo sådan anormalitet eller 

udviklingstendens […] og så må jeg bagefter evaluere på hvad jeg synes om det” (Andersen, 

2020). 

Respondenterne er enige om, at dataanalyse kan anvendes til besvigelser. Selvom definitionen på 

dataanalyse varierer mellem revisionshusene, som gennemgået tidligere, er respondenterne enige 

i, at dataanalyse er et stærkt værktøj til at undersøge træk i data og identificere afvigelser og 

mønstre. Når revisorer udfører forskellige analyser, er det ikke med henblik på at identificere 

besvigelser, medmindre der er stærke indikationer på at der er noget. Dataanalyse anvendes som 

led i den almindelige revision, for at finde væsentlige fejl. Væsentlige fejl kan både være 

almindelige utilsigtede fejl, men også en besvigelse. 
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4.7 Delkonklusion 

I tidligere afsnit er revisors rolle i forhold til besvigelser undersøgt. Der er ingen tvivl om, at 

respondenter har oplevet en eller anden form for besvigelser. I nogle tilfælde har det været kunden 

selv der har identificeret besvigelsen og i andre tilfælde revisorerne. Tine Bünger har en enkelt 

gang oplevet, at banken har identificeret besvigelser. 

Respondenterne er enige om, at der er en klar forventning fra omverdenen, om at revisor opdager 

besvigelser. ISA 240 pålægger ikke revisor direkte et ansvar for at opdage besvigelser. Revisors 

rolle er at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet.  

Flere af respondenterne har været ind over besvigelsestypen misbrug af aktiver, herunder 

dokument forfalskning. Ifølge undersøgelsen 2020 Report to the Nations er 86% af forekommende 

besvigelsestyper misbrug af aktiver. Dette hænger meget godt sammen med respondenternes 

svar. 

Ronni Jeppesen og Tine Bünger har i enkelte tilfælde oplevet regnskabsmanipulation, herunder 

hvor besvigeren forsøgte at pumpe omsætningen op. 

En væsentlig del af respondenternes vurdering af besvigelser, er interviews og dialog med kunden 

og derefter kendskab og forståelse til kunden og dens forretningsgange, herunder interne 

kontroller. Respondenterne anvender ikke dataanalyse til at vurdere besvigelsesrisici, men ser 

anvendelsesmuligheder i det.  

Handlinger i forbindelse med afdækning af besvigelser, afhænger meget af hvilken type 

besvigelsesrisiko der er tale om, beløbsstørrelse mv. Respondenterne udfører mere målrettede 

handlinger for at dække en eventuelt identificeret besvigelsesrisiko. 

Der er særligt fokus på regnskabsposterne omsætning og varelageret fra respondenternes side. 

Respondenterne er enige om, at omsætning og varelager er et af de mest risikofyldte 

regnskabsposter, når vi taler om besvigelser. 

Respondenterne er enige om, at revisor udfører det de skal i forhold til besvigelser og at det 

kræver en ændring i standarderne, før end at revisorerne kan blive bedre til at afdække 

besvigelser.  
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Samtlige respondenter mener, at dataanalyse kan bruges til at opdage besvigelser. Dataanalyse 

kan hjælpe revisor med at identificere nogle forhold, som skal undersøges nærmere, men der er 

fortsat behov for menneskelige ressourcer til at vurdere disse output. 

 

4.8 Dataanalytiske metoder i relation til besvigelser 
 

Dette afsnit vil gennemgå eksempler på analyser, som kan anvendes i forbindelse med en revision 

til identificering af besvigelser. Vi vil se nærmere på hvad analyserne dækker over, og i hvilket 

omfang respondenterne anvender disse analyser eller ser anvendelsesmuligheder herfor i relation 

til besvigelser. Der findes mange forskellige dataanalytiske metoder, hvorfor nedenstående liste 

ikke er udtømmende. 

 

4.8.1 Benford’s lov  

Benford’s lov, også kaldet lov om første ciffer, er opfundet af fysikeren Frank Benford og blev 

offentliggjort i 1938. Denne lov siger, at i lister fra dagligdagen, er der større sandsynlighed for, at 

det første ciffer vil være 1 end 2, og at højere cifre har mindre sandsynlighed for at være første 

ciffer i en talrække. Det første ciffer er det ciffer, der er længst til venstre i et tal. For eksempel er 

det første ciffer i 1938 et 1 tal og i 2020 et 2 tal. Der er ni (1-9) mulige første cifre. Nul kan ikke 

tælles som første ciffer ifølge Benford’s lov.  

Teorien bygger på en undersøgelse foretaget af Benford af det første ciffer i 20 forskellige 

datatabeller. Tabellerne havde i alt 20.229 forskellige tal. I undersøgelsen blev der anvendt flere 

forskellige numre/cifre og data, blandt andet matematiske lister og tilfældige cifre der ingen 

sammenhæng havde til hinanden. Det kunne for eksempel være cifre der fremgik af aviser. 

Benford’s lov gælder dog ikke for alle tal. Reglen gælder for eksempel ikke for IQ, menneskers 

højder, nummerplader og CPR-nr., da disse variabler er normalfordelte og/eller ligger i et bestemt 

interval, samt er styrket af bestemte regler.  

Herunder er Benford’s analyse som blev offentliggjort i 1938. 
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Figur 4.8.1.1. Benford’s Law Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, Nigrini, 

M.J. 2012 

Benford’s resultater viste, at det første tal i en talrække i 30,6% af tilfældene var ciffer 1, mens der i 

18,5% af tilfældene var tale om 2 som det første ciffer. Dette betød, at 49,1% af de data Benford 

anvendte til sin undersøgelse, havde første ciffer der enten var et 1 eller 2. Derimod viste kun 4,7% 

af Benford’s data 9 som det første ciffer. De forskellige ciffers forekomst i et datasæt kan ses i 

ovenstående figur af næstsidste linje ”Average”. 

En række undersøgelser viser, at denne teori kan anvendes til at identificere besvigelser. Et 

eksempel herpå er Carslaw, der i 1988 anvendte Benford’s Lov for at vise, at virksomhedens 

indtjening havde en tendens til at blive afrundet over nøgletal eller kognitive referencepunkter. 

Benford’s Lov blev også brugt til at opdage misbrug af aktiver, hvor et elforsyningsselskab 

undersøgte tyveri af elektricitet (Nigrini 2012). 

Det er i flere forsøg bevist, at når personer skriver tilfældige tal er de sjældent tilfældige, men ofte 

systematiske og vil derfor ikke følge fordelingen i Benford’s lov. Derudover kan Benford’s lov også 

være relevant at anvende i forbindelse med test af beløbsgrænser. Ansatte i en virksomhed har 
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ofte forskellige beføjelser hvad angår beløbsgrænser til godkendelse. Nigrini har i sine 

undersøgelser blandt andet identificeret en ansat, som udskrev checks til sig selv. Den ansatte 

havde en godkendelsesgrænse på $100.000, hvorfor de fleste af de udbetalte checks var mellem 

§70.000 og $99.000, altså lige under beløbsgrænsen til godkendelse, og der var således en 

overrepræsentation af 7, 8 og 9 i datasættet, hvilket ifølge Benford’s lov ikke er normalt (Singleton, 

2011). 

De revisionshuse som anvender Benford’s lov er primært Big Four. KPMG og PwC har det, som en 

integreret del af deres analyseværktøj. 

Philip Kjær fra PwC er i forbindelse med interviewet den eneste respondent, som giver udtryk for, 

at anvende denne analyse. Kjær forklarer, at Benford’s lov anvendes som en form for 

fuldstændighedstjek. Ingen af husene udtrykker, at denne analyse anvendes til at identificere 

besvigelser i forbindelse med revisionen. 

”Vi har analyser der viser en typisk talrække. Det sådan en, du ved meget matematisk lov der siger 

at der vil altid være flere tal der starter med 1 end der starter med 9… Den bruger vi faktisk, mere 

som en sanity check… Så ja, den er faktisk ret god. Ikke som detailanalyse men meget godt lige at 

se jamen følger datasættet det vi vil forvente… Jeg bruger den også til, bare lige og se, jamen 

udover vi selvfølgelig afstemmer alt dataene så er det meget fedt at vide har vi det hele med? Er 

der et eller andet der er gået galt? Hvis man følger det, jamen okay, så har jeg en meget god 

mavefornemmelse med at vi har alt data med” (Kjær, 2020). 

Det skal dog understreges, at Benford’s lov kan anvendes til at identificere anomalier, den kan ikke 

identificere besvigelser. I hovedparten af de tilfælde hvor et datasæt ikke følger den forventede 

fordeling, som ses i Benford’s lov, vil der typisk være en fornuftig forklaring herpå. 

 

4.8.2 Trend analyse 
 

Udviklingsanalyse eller trendanalyse er en finansiel analyse, hvor udviklingen i finansiel 

information over en bestemt periode sammenlignes og analysere linje for linje. 

Ved brug af en udviklingsanalyse kan revisor opnå en forståelse for, hvordan resultaterne har 

ændret sig fra den ene økonomiske periode til den anden.  

Tanken med at udføre en udviklingsanalyse er, at det der er sket i tidligere år, kan give indsigt i 

hvad der vil ske i fremtiden. Når revisor har en forventning om, hvordan tallene vil udvikle sig, 



Side 87 af 118 
 

baseret på tidligere års tal samt kendskab og dialog med kunden, kan tendensen undersøges. Hvis 

udviklingen ikke imødekommer forventningen, kan revisor undersøge dette nærmere (Galvanize, 

2019). 

En udviklingsanalyse kan bruges til at analysere tendensen på månedsbasis, på kundeniveau eller 

produktniveau, hvis disse oplysninger er til rådighed. Når analysen er udarbejdet, kan revisor 

dykke ned i detaljerne der, hvor der er udsving.  

En analyse af udviklingen kan foretages på alle regnskabsposter. Udviklingsanalysen kan 

anvendes til at afdække besvigelser ved at analysere regnskabsposternes udvikling og 

sammenholde med forventningen. 

 

4.8.3 Ratio analyse 
 

En ratio analyse anvendes til at evaluere forholdet mellem forskellige regnskabsposter, for at 

hjælpe med at forstå en virksomheds økonomiske og driftsmæssige situation. 

Der er overordnet 4 typer af ratio analyser: likviditet, aktivitet, solvens og profit. 

I nogle tilfælde kan ændrede ratios, som afviger fra forventningen, industristandarder eller 

forretningssituationen være potentielle indikatorer på svig, der skal undersøges nærmere. I de 

fleste tilfælde vil der højst sandsynligt være en fornuftig forklaring på udviklingen. 

En ratio analyse anses, som værende mere effektiv til at identificere risici og potentiel 

fejlinformation end en udviklingsanalyse. Dette skyldes, at en ratio analyse sammenligninger 

forholdet mellem konti og driftsdata og ved at analysere dette er revisor mere tilbøjelige til at 

identificere usædvanlige mønstre end ved en udviklingsanalyse, hvor der kun fokuseres på 

individuelle konti (Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2014). 

En analyse af dækningsbidraget handler om at analysere udviklingen i finansiel information over 

en given periode og er en såkaldt ratio analyse.  

Ecovis forklarer, at der som led i den indledende regnskabsanalyse i Caseware foretages en 

analyse af dækningsgraden. Analysen anvendes også hos Beierholm, men på et overordnet 

niveau, da analysen udarbejdes i Excel og det manuelle arbejde besværliggør processen. 

”Vi laver nogle dækningsgrads analyser, men det er igen også meget overordnet fordi som oftest 

bliver det bare på årsbasis på hele omsætningen og det giver ikke rigtig så meget. Hvis man 
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virkelig skulle ned i materien, er det noget med at få delt det ud på, kundetyper eller i hvert fald 

produktgrupper og måneder. Hvis man skal lave det manuelt, tager det ekstremt lang tid, fordi vi 

har transaktionerne, men så skal vi selv sidde og pille det hele ud” (Johansen, 2020). 

I forbindelse med spørgsmål omkring handlinger for at identificere besvigelsesrisici svarer Ronni 

Jeppesen fra JS revision, at en gennemgang af blandt andet dækningsbidraget foretages: “Er der 

noget der ligesom falder i øjnene som vi skal være opmærksom på. Dækningsgrad, nøgletal osv. 

Hvor kan der ligesom ligge noget”. 

I forbindelse med revisionen vurderer JS Revision dækningsbidraget ud fra en forventning på 

baggrund af virksomhedstypen, samt tidligere års niveau. Afvigelser og udsving vil blive drøftet 

med kunden og dokumentation herfor vil blive indhentet. 

Analyse af dækningsbidraget er relevant både i forhold til regnskabsmanipulation og misbrug af 

aktiver. Eventuelle udsving i dækningsbidraget er ikke ensbetydende med en besvigelse. Revisor 

skal i sådan en situation, bede virksomheden forklare udsving og herefter vurdere forklaringerne 

ud fra kendskab til virksomheden, samt øvrigt foretaget handlinger, som forklaret af Ronni 

Jeppesen ovenfor. 

I en dækningsbidragsanalyse vil indregning af eksempelvis fiktiv omsætning, give udslag i 

analysen ved et højere dækningsbidrag disse måneder, da der ved fiktiv omsætning ikke vil være 

et lagertræk. Derudover vil eksempelvis tyveri af varer komme til udtryk i denne analyse ved et 

lavere dækningsbidrag. 

 

4.8.4 Dobbelt transaktioner 
 

Ved dobbelt transaktioner er der tale om posteringer eller betalinger, som er ens på flere variabler. 

Dette kan være fakturanummer, leverandør navn eller nummer, beløb eller dato. 

Formålet med at teste data for dobbelt transaktioner er at identificere unormale duplikationer, som 

kan være potentielle indikatorer på fejl eller svig. Test af dobbelt transaktioner er en diagnostik 

analyse. 

Fakturanummer og leverandørnummer unikke numre, hvorfor transaktioner med de samme 

kombinationer af disse vil være et uventet datamønster. Dobbelt transaktioner er dog ikke 

ensbetydende med besvigelser, der kan være tale om en almindelig menneskelig fejl eller en reel 
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dobbelt transaktion. Her handler det for revisor om at undersøge forholdet nærmere før end der 

konkluderes herpå. 

Teoretisk nævnes der to typer af analyser i relation til duplikationer; Same-same-same test (SSS) 

og same-same-different test (SSD). 

Ved SSS testes der for posteringer, hvor de udvalgte værdier er identiske og poster klassificeres 

som duplikationer når værdierne er nøjagtig de samme. Dette kan være posteringer eller 

betalinger, hvor leverandørnummer, fakturanummer, beløb og dato er ens (Ebrary, 2018). 

Dette kan eksempelvis være en leverandør, som sender 2 fakturaer for det samme arbejde, og 

hvor begge fakturaer bliver betalt. 

Ved SSD testes der derimod for posteringer, som er ens på flere af de udvalgte værdier, men 

afviger på én af dem. Denne test kan være værdifuld i forbindelse med udbetalinger, hvor en 

betaling foretages til en forkert leverandør, for derefter at foretage den samme betaling til den 

korrekte leverandør. Der vil i denne situation være samme fakturanummer, dato og beløb, men 

forskellig leverandør. Revisor skal her følge op på, om betalingen til den forkerte leverandør er 

blevet inddrevet (Gee, 2015). 

I sådant et tilfælde kan den forkerte leverandør være medarbejderen selv. Uden gode interne 

kontroller og funktionsadskillelse, kan medarbejdere oprette sig som leverandører og foretage 

betalinger til sig selv. Der vil her være tale om misbrug af aktiver. 

Ovenstående test kan også udføres på generel information og ikke kun transaktioner og betalinger. 

Et eksempel herpå kan være sammenholdelse af leverandør og medarbejder information, såsom 

adresse, telefonnummer, bank mv. 

Analyse af duplikater er en integreret analyse i dataanalyseværktøjerne hos KPMG, EY og PwC.  

I IDEA er dette også en analyse som kan udarbejdes, og det er en analyse som anvendes hos 

Ecovis.                 

”Altså dobbelt transaktioner har IDEA lige præcis noget til at fange og det er altid interessant” 

(Langtoft, 2020). 

Det er dog ikke en analyse, som nævnes i stort omfang blandt respondenterne, og det vurderes 

derfor ikke at være en analyse, som anvendes i vid udstrækning. 
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4.8.5 Runde tal 
 

Runde beløb fremkommer ikke hyppigt i et datasæt. Afrundede tal til tiere, hundreder eller tusinder 

kan derfor betragtes som anomalier. De fleste forpligtelser består af ikke lige beløb og hvis 

betalinger inkluderer moms, vil et lige beløb være endnu mere usædvanligt. 

Der hvor revisor skal fokusere er ved runde beløb, hvor afrunding ikke forventes og selv om det er 

intuitivt at høje beløb skal testes, kan nogle lave beløb også være genstand for svig (Gee, 2015). 

Rasmus Christiansen forklarer, hvorledes denne metode anvendes ved KPMG; ”Det er jo den 

enkelte revisor der vurderer risikoen på den enkelte kunde, og ud fra det så vurderer om det er 

transaktioner i weekenden eller transaktioner lavet af regnskabschefen, eller om det er runde 

beløb eller hvad det nu er der er det mest interessante”.  

På baggrund af de afholdte interviews, vurderes dette ikke at være en analyse, som foretages som 

led i revisionen, medmindre det vurderes, at der ud fra risici på kunden er et behov for, at se 

nærmere på sådanne posteringer. 

 

4.8.6 Korrelationsanalyse 
 

En korrelationsanalyse analyserer sammenhængen mellem 2 eller flere variabler. Dataene er 

repræsenteret af bogstaverne x og y, hvor x er den uafhængige variabel og y er den afhængige 

variabel. Den uafhængige variabel x er normalt beskrevet først. 

Hvor meget indflydelsen den uafhængige variabel har over den afhængige variabel kan 

bestemmes ved at beregne korrelationskoefficienten, som betegnes r. Revisorer beregner ikke 

denne selv. Dataanalyseprogrammer kan gøre dette. 

To variabler siges at være korrelerede når de bevæger sig sammen i et synligt mønster. En perfekt 

lineær korrelation vil have r svarende til 1 og en perfekt negativ korrelation vil have r lig med –1.  

Jo tættere r er på 1 eller –1, jo stærkere er korrelationen. Hvor der ingen sammenhæng er, vil r 

være lig med 0 (Gee, 2015). 

Koefficienten kan fortolkes således: 

- 0,0 to 0,2: Ingen korrelation 

- 0,2 to 0,4: Svag korrelation 
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- 0,4 to 0,6: Moderat korrelation 

- 0,6 to 0,8: Stærk korrelation 

- 1,0: Perfekt korrelation 

En korrelationsanalyse er især anvendelig ved revision af omsætning. Her kan revisor opstille en 

relativ præcis forventning om, at der er en stærk sammenhæng mellem omsætning og debitorer. 

Når der foretages et salg, vil revisor forvente at der bliver foretaget en modpostering på 

debitorerne og senere på banken.  

Under interviewene fremhæver både EY og PwC, at dette er en analyse, som bruges i vid 

udstrækning. Formålet er dog ikke, at finde besvigelser, men at undersøge flowet og identificere 

det, som ikke følger det forventede flow. Det som ikke følger forventning kan være fordi der 

eksempelvis er tale om fiktiv omsætning. En fiktiv indtægt vil ikke have de samme sammenhænge 

til de øvrige regnskabsposter, som en rigtig faktura vil. Dog vil der i langt de fleste tilfælde, hvor 

flowet ikke følger forventningen, være en fornuftigt forklaring herpå. 

Rolan Espedal forklarer følgende: ”Der er en forventning om at når du udsteder en faktura, så har 

du også en debitor og den debitor bliver indfriet ved at du får en indbetaling i banken og så på den 

måde egentlig se, den 3 vejs korrelation igennem. Det vil sige, der er udstedt en faktura, der er i 

henhold til en eller anden ordre og der er en indbetaling, jamen så må alt det derimellem, det må 

være i overensstemmelse med vores forventning, alt andet lige. Og så hvis der skulle være outliers 

eller ting der skulle stikke ud for vores forventning, så undersøge de forhold i højere grad. Det er i 

hvert fald et konkret eksempel på, hvordan vi bruger det i revisionen”.  

En korrelationsanalyse kan altså analysere sammenhængen mellem omsætning, debitorer og 

bank. For at sådan en analyse er værdifuld er det vigtigt at revisor har en forståelse for 

sammenhængen. Revisor vil ikke forvente at der er en determinationskoefficient på 100, da der for 

de fleste virksomheder vil være 25% moms på salget. Dette betyder at en omsætning på 100 kr., 

vil resultere i en postering på debitorerne på 125 kr. Determinationskoefficienten vil her være 0,8 

(100/125). Hvis virksomheden samtidig har udlandssalg uden dansk moms, vil dette påvirke 

determinationskoefficienten. 

Ligeledes vil revisor have en forventning om at der også er en stærk korrelation mellem debitorer 

og likvider. Her kan der ligeledes foretages en korrelationsanalyse, hvor forventningen vil være, at 

100% af debitorerne bliver til likvider.  
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Philip Kjær fra PwC forklarer følgende: ”Så læser du alt data ind og så siger den 99.9% af 

transaktionen, det flyder igennem her. Det er sindssygt lækkert og kunne sige, vi har testet 99,9% 

af omsætningstransaktionen og det sidste har vi forholdt os til. I stedet for, som vi gjorde i gamle 

dag, hvor vi tog en test på de 100%. Det vil sige at vi måske kun testede 0,1%. Altså det er en 

kæmpe forskel fra at vi har overbevisning om nærmest 100% til før, hvor vi kun havde på under 

1% i praksis”.  

Revisor kan ved en korrelationsanalyse undersøge om forventningen stemmer overens med 

virkeligheden og eventuelle afvigelser, som ikke følger det forventede flow kan undersøges. 

 

4.8.7 Analyse af bogføringstidspunkter  

Analyse af bogføringstidspunkter kan være relevant at undersøge i forbindelse med identifikation 

af besvigelser. Analysen kan udarbejdes for at se om der foretages posteringer i weekender, på 

helligdage, den 31/12 eller om natten, hvor man har en forventning om, at der ikke er 

medarbejdere på arbejde. Disse handlinger kan være indikation på, at den ansatte prøver at skjule 

eventuelle handlinger. Under interviewene har vi med flere af respondenterne spurgt ind til om de, 

som led i revisionen, foretager en analyse af bogføringstidspunkter. 

Tine Bünger forklarer, at de hos Ri ser på det, som afviger fra den klassiske forventning til en 

transaktion, og det er for eksempel når en postering er foretaget i en weekend, den 31/12 eller den 

24/12. 

Bo Langtoft forklarer, at en af de ting Ecovis gør, er at de for eksempel analyserer transaktioner på 

en måde hvor de siger, ”hvad stikker uden for”, ”hvorfor er der en der sidder og laver transaktioner 

over en weekend, lørdag eller søndag”, ”hvorfor er der nogle der sidder og laver transaktioner midt 

om natten eller på tidspunkter der er uden for normal arbejdstid”. Langtoft tilføjer, at det er en god 

indikator på, om der er noget der skal undersøges nærmere, men at det også bare kan være at de 

ansatte arbejder over. 

I EY og PwC er analyse af bogføringstidspunkter en del af deres analyseværktøj. Analyse af 

bogføringstidspunkter bruges på langt de fleste revisioner i EY. Rolan Espedal forklarer, at det er 

muligt at se hvilke transaktioner der er bogført i weekenden og hvilke medarbejder, disse 

posteringer er foretaget af. Derudover kan analysen vise den tidsmæssige forskydning imellem, 

hvornår en transaktion er bogført, og hvornår den er effektiv inde i bogføringen. Espedal giver 
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herefter følgende eksempel ”Det kunne eksempelvis være at man sidder d. 16/1 og bogfører 

tilbage til den 31/12”. 

Philip Kjær tilslutter sig ikke de øvrige respondenters anvendelse af denne analyse. 

”Jeg er ikke super meget fan af det, mest af alt fordi, når vi taler de helt store kunder i Danmark, 

det for mig ikke unormalt, at der er en der sidder og arbejder måske kl. 10 om aftenen” (Kjær, 

2020). 

Philip Kjær tilføjer, at flere større kunder har afdelinger i eksempelvis i Indien, hvor de er 4-5 timer 

bagud, og dermed foretages der posteringer 24 timer i døgnet. Herefter nævner Kjær, at det ikke 

er unormalt at kunder arbejder om aftenen eller i weekenden. 

”Om du laver besvigelser kl. 6 eller kl. 10 om aftenen, det tror jeg er lidt en gammel tilgang at… så 

var alle på kontoret og så kunne du ikke snyde. Det er jo ikke sådan det er. Der er jo ikke nogen 

der sidder og kigger ind i din skærm hele tiden og halvdelen arbejder hjemme her under corona” 

(Kjær, 2020). 

Philip Kjær mener, at det er en gammeldags tilgang og anvender ikke selv analyse af 

bogføringstidspunker.   

Mette Johansen fra Beierholm er enig med PwC i denne udlægning, og anvender ligeledes ikke en 

analyse af bogføringstidspunkter. Johansen forklarer, at det det ikke giver værdi for revisionen i 

dag, da flere og flere arbejder hjemmefra, om aftenen og/eller i weekenden. 

Til vores spørgsmål omkring bogføringstidspunkter svarer Rasmus Christiansen ”Ja, det er nok 

noget af det vi traditionelt set ikke har været så dårlige til. I og med det er den eneste handling vi 

skal lave mod besvigelser, […] Så mod besvigelser så er det sådan noget vi kigger på. Og det ville 

vi gøre på mere eller mindre alle kunder”. 

Respondenterne har forskellige holdninger til analyse af bogføringstidspunker. For nogle 

respondenter er det et relevant værktøj og for andre er det en gammeldags tilgang. Specielt i 

forbindelse med Corona situationen er det relevant at vurdere, om denne analyse giver mening, 

som Philip Kjær fra PwC også er inde på. Idet flere arbejder hjemmefra, vil det formentlig ikke 

længere være unormalt, at ansatte arbejder om aftenen eller i weekenden, hvorfor udbyttet af 

denne analyse vil være begrænset. 
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4.8.8 Aldersfordeling 

En aldersfordeling over debitorer viser debitorerne oplistet efter forfald, og her vil fokus især være 

på overfaldne debitorer. Aldersfordeling er en deskriptiv analyse. 

Fremgår der af en debitorliste en meget overforfalden debitor, kan det skyldes flere ting. Det kan 

være at datagrundlaget er forkert, der er en proce,s som ikke er velfungerende, det kan også være 

at debitoren holdes åben med vilje eller debitoren bare ikke er blevet udlignet. 

En betydelig stigning i antallet eller størrelsen af forfaldne debitorer kan være et resultat af, at en 

medarbejder har stjålet kundebetalinger uden at bogføre dem, hvilket får debitorerne til at være 

forfaldne. Der er her tale om misbrug af aktiver. 

”Jeg vil sige, det er ikke typisk de områder, for aldersfordeling, som vi ser, eller har sådan særlige 

besvigelses overvejelser omkring. […]. Det vil være en del af vores sædvanlige 

revisionshandlinger, og ikke noget der vil være rettet mod besvigelser” (Espedal, 2020). 

Rolan Espedal forklarer endvidere, at det er en del af alle revisioner, at revisor forholder sig til 

andelen af overforfaldne debitorer og, hvorvidt der er en risiko forbundet med dem. Det EY i højere 

grad gør, når der anvendes dataanalyse på debitorer, er at undersøge kundernes 

betalingsbetingelser ud fra stamdata og her se på, om der er nogle udsving i forhold til 

betalingsbetingelser. Dette kunne være en kunde, som ifølge stamdata har 14 dages betaling, men 

hvor man finder nogle fakturaer med en anden og længere betalingsfrist.  

Gennemgang af en aldersfordelt debitorliste, er en handling som udføres ved de pågældende 

revisionshusene, hvor der er fokus på eventuelt overfaldne debitorer, samt om der forventes 

betaling. Gennemgang af aldersfordeling på debitorer anses i revisionshusene ikke, som en 

handling rettet mod besvigelser, men en handling som foretages som led i den almindelige 

revision, hvor formålet er at identificere væsentlige fejl. 

 

4.8.9 Bogføringstekster 

En metode til at identificere mærkelige posteringer, som kan være indikation af svig, er ved at se 

nærmere på bogføringstekster. Mystiske bogføringstekster kan både relatere sig til misbrug af 

aktiver og regnskabsmanipulation.  



Side 95 af 118 
 

I analyseværktøjerne ved EY, KPMG og PwC er der en integreret analyse, som kan fremsøge ord i 

bogføringstekster.  

”Hvor mange gange kan der evt. stå, nu siger jeg ”error” eller ”reclassification” eller ”fejl” i 

posteringsteksten, for det kan give os en indikation af, hvor mange gange er man egentlig inde og 

tilbageføre tidligere posteringer, det kunne indikere at kompetencerne ikke var så høje i 

finansafdelingen” (Espedal, 2020). 

Dette kan være en metode til at identificere usædvanlige transaktioner, som på baggrund af 

posteringsteksten ikke vurderes, at være en del af de sædvanlige posteringer. 

Philip Kjær forklarer også, at det er en analyse, som anvendes ved PwC, ved eksempelsiv at søge 

efter navne i bogføringstekster eller blanke felter. Det kunne også være tekster på momskontoen 

uden ordet moms: “Det er sådan nogle jeg kalder de bløde test. Det er alt det der ikke sådan er 

hardcore tal. Det er vi har sådan en der kigger på ord”.  

 

4.8.10 Delkonklusion på analyser 

I ovenstående afsnit er gennemgået nogle af de analyser, som anvendes af respondenterne i 

forbindelse med en revision. Det er vigtigt at understrege, at ovenstående liste ikke er 

udtømmende. Der findes et utal af forskellige dataanalytiske analyser, og med implementeringen 

af mere avancerede dataanalytiske værktøjer, er disse analyser endnu lettere tilgængelige og kan 

udføres langt mere effektivt. Dataanalyse gør det netop muligt for revisor, at identificere afvigelser 

og det, som falder uden for forventningen.  

Analyse af udviklingen på forskellige regnskabsposter er en analyse, som anvendes i vid 

udstrækning, som led i den almindelige revision og specielt i den indledende fase. Analyse af 

dækningsbidraget handler ligeledes om, at undersøge udviklingen over en given periode, for at 

identificere eventuelle udsving. Flere af respondenterne nævner denne analysen, men JS Revision 

er de eneste, som direkte nævner denne type analyse, i relation til at afdække besvigelser. 

Dobbelt transaktioner og runde tal er derimod analyser som anvendes i begrænset omfang. På 

baggrund af interviewene vurderes det, at disse analyser sjældent foretages som led i den 

almindelige revision, men udføres hvis det vurderes, at der ud fra de givne risici på kunden, er et 

behov for at se nærmere på sådanne posteringer.  
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Benford’s lov er en teori som siger, at er der større sandsynlighed for, at det første ciffer i en 

talrække vil være 1 end 2 og, at højere cifre har mindre sandsynlighed for at være første ciffer. Der 

er tale om en teoretisk model der siges, at kunne identificere besvigelser. På baggrund af de 

afholdte interviews, er det kun PwC som kommer ind på denne analyse. Philip Kjær fra PwC 

forklarer, at han ofte anvender Benford’s Lov. Analysen anvendes dog som et fuldstændighedstjek 

af data og ikke for at identificere mulige besvigelser. 

På baggrund af interviewene kan vi konkludere, at korrelationsanalyse er en særdeles anvendt 

analyse blandt big four. I dataanalyseværktøjerne hos KPMG, EY og PwC er dette en integreret 

analyse, som anvendes til at analysere sammenhængen mellem omsætning, debitorer og likvider. 

Revisor har en forventning om, at når der er et salg, vil der være en debitorer og senere en 

indbetaling. Med denne analyse kan revisor analysere, hvor stor en del af omsætningen som følger 

det forventede flow og vigtigst af alt, hvilke posteringer som ikke følger det forventede flow. Revisor 

kan her fokusere sin revision på det som afviger fra forventningen. 

Aldersfordeling er ligeledes en analyse som kan anvendes som led i revisionen. I forbindelse med 

interviewene tegner der sig det samme billede hos respondenterne. Aldersfordeling af debitorer er 

en handling som nævnes, hvor der er fokus på overfaldne debitorer, men det er ikke en handling, 

som i revisionshusene anses som værende rettet mod besvigelser. 

Analyse af bogføringstidspunkter er en analyse som deler vandene. Flere af respondenterne giver 

udtryk for, at det er en analyse som anvendes som led i revisionen, for at undersøge på hvilke 

ugedage og tidspunkter på døgnet, der foretages posteringer. PwC og Beierholm mener derimod 

ikke, at denne analyse er anvendelig i dag. Tiderne har ændret sig, og det er ikke unormalt at 

medarbejdere arbejder hjemmefra, eller er på om aftenen eller i weekender. 

Både de små, mellemstore og store revisionshuse udfører langt hen ad vejen de samme analyser. 

Kompleksiteten og detaljeringsgraden i analyserne vil dog variere, afhængig af om disse opstilles 

manuelt i Excel eller der anvendes et dataanalyseprogram.  

Der findes mange forskellige dataanalytiske metode, men ingen af dem er umiddelbart udformet 

direkte for at identificere besvigelser. Den analyse som ifølge teorien anses som værende en 

analyse rettet mod besvigelser er Benford’s lov, som finder anomalier i det første ciffer i en 

talrække. 

Når respondenterne udfører analyserne gennemgået i afsnit 4.8, er det som led i den almindelige 

revision, hvor revisors ansvar er at finde væsentlige fejl og ikke med besvigelser for øje.  
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Ovenstående analyser kan anvendes til at identificere anomalier og afvigelser. En anomal kan 

både være en bevidst fejl, altså en besvigelse, men det kan også være en ubevidst fejl. Ved 

ovenstående analyser får revisor fremhævet forhold, som skal undersøges nærmere og derefter 

konkludere, om der er tale om en bevidst eller ubevidst handling. Flere af de nævnte analyser 

foretages kun, hvis der er indikationer eller specifikke risici, som gør at nogle forhold skal 

undersøges nærmere. 

 

4.9 Effekten af dataanalyse 

Selvom der ses udtalte forskelle mellem respondenterne, fremhæves mange af de samme fordele 

ved dataanalyse. 

På baggrund af interviewene kan fordele opsummeres i følgende: 

- Risikobaseret og målrettet revision 

- Øget effektivitet 

- Øget revisionsbevis og derigennem øget kvalitet 

 

Risikobaseret og målrettet revision 

Dataanalyse kan hjælpe revisor med at identificere risici, hvilket gør det muligt for revisor, at 

målrette sin revision og udføre handlinger og test rettet mod disse områder. 

Dette fokus på risiko fremhæves af Rolan Espedal fra EY: ”Man har mulighed for at have en meget 

mere risikobaseret tilgang, så man faktisk også reviderer efter risici i stedet for bare at udvælge 

tilfældige stikprøver”.   

Bedre og øget fokus på risiko nævner Rasmus Christiansen også, som en af de fordele han ser 

der er ved dataanalyse: ”Du sætter din proces op til at fungere på en given måde fra A til Z, men 

verden er sjældent så simpelt at det bare kan lade sig gøre, så der er alle mulige ting der springer i 

den ene eller anden retning, som du så kan fokusere på i din revision, i stedet for du fokusere rigtig 

meget på det der bare kører som det skal, så kan du fokusere på noget af det der er mere 

spændende. Og det er det der falder udenfor normen” (Christiansen, 2020). 
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Revisor kan ved brug af dataanalyse, fokusere sin revision på de områder, som vurderes 

risikofyldte og på det der falder udenfor normen. Det er ligeledes muligt, at udvælge mere 

risikorettede stikprøver, frem for at teste tilfældige stikprøver. 

Dataanalyse kan forbedre revisors evne til at identificere forhold og uoverensstemmelser, og den 

baggrund foretage vurderinger og træffe beslutninger, samt bruge mere tid på de komplekse og 

risikofyldte områder. 

En bedre afdækning af risici, hvilket skaber en mere effektiv revisionsproces fremhæves også Tine 

Bünger fra Ri. ”Det vil i højere grad effektivisere vores revision, fordi vi kan, afdække risici på en 

mere effektiv måde ved at tage de transaktioner eller de poster, hvor der egentlig er den største 

risiko for væsentlige fejl og, at man hurtigt kan afdække risici, kan man sige på en stor mængde af 

transaktioner egentligt ved at sige, hvis det følger et bestemt flow, så er risikoen i hvert fald nok 

mindre på de transaktioner, og så kan det testes specifikt på de mere risikofyldte transaktioner. […] 

vi får indstillet vores kikkert derhen, hvor det er rent faktisk er risici for fejl, men omvendt så tror jeg 

også at vi kan gøre det mere effektivt ved, at få overbevisning på store mængder af data på en 

hurtigere måde” (Bünger, 2020). 

 

Øget effektivitet 

Som nævnt i afsnit 4.3.6 kan anvendelsen af dataanalyse i revisionen reducere behovet for, 

traditionelle revisionshandlinger, hvilket resulterer i en mere effektiv revision. 

Effektivitet fremhæves hos flere af respondenterne, som en klar fordel ved dataanalyse. 

”Det ene er langt mere effektivt i stedet for at sidde og hakke stikprøver. Altså det må vi erkende at 

det er hurtigere og få maskinen til og finde [...] de transaktioner der er risikofyldte, men også 

hjælpe os med at få det testet” (Kjær, 2020). 

Bo Langtof fra Ecovis deler dette synspunkt: ”Det er jo meget mere effektivt. Meget effektivt. Først 

når du har fat i data så er det en meget effektiv måde at arbejde på. […] Den er jo ligeglad med om 

du har 1 mio. eller 300 mio. posteringer, more or less. Så du kan få nogle virkelig, altså gode 

analyser ud af det, som siger noget. Og du har, du er jo sikker på du har kigget på hele 

populationen. […] men du er sikker på at, du har faktisk været hele vejen rundt. […]. Og det er 

meget værd” (Langtoft, 2020). 
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Mette Johansen fra Beierholm ser også effektivitet og minimering af traditionel 

stikprøvegennemgang, som en af fordelene ved dataanalyse. Johansen gør på nuværende 

tidspunkt ikke brug af det nyligt implementerede dataanalyseværktøj på sine kunder, men har et 

ønske om, at det bliver en del af revisionen. Johansen mener, at der er klare fordele forbundet 

hermed, herunder øget effektivitet, da antallet af stikprøver kan reduceres, men også et bedre 

resultat da dataanalyse kan hjælpe med at identificere væsentlige områder. 

”Man kunne minimere tiden til de der substanshandlinger. Nogle gange så sidder vi jo og trævler 

325 salgsfakturaer igennem, og de er jo de samme 5 ligesom ting vi kigger på og det er ret tungt. 

Og tids, altså kedeligt og tidstungt. Man kunne spare nogle handlinger, hvis man kunne sige, det 

var de her fak, eller de her poster man mener der er en risiko ved. Hvis man så kunne afkaste alle 

de andre og sige, vi fokuserer på dem her, tester dem, så tænker jeg vi kunne spare tid ved det og 

gøre det mere effektivt. Vi ville også få et bedre resultat i sidste ende” (Johansen, 2020). 

Dataanalyseværktøjer kan hurtigt behandle store mængder af data og levere analyser til revisor. 

Revisor kan derved hurtigere komme frem til nogle observationer. 

Brugen af dataanalyse i revisionen erstatter dog ikke behovet for menneskelige ressourcer og at 

revisor udøver passende faglige skøn og professionel skepsis. Dataanalyse giver mulighed for at 

øge effektiviteten af de menneskelige ressourcer, ved at revisor kan fokusere og målrette sin 

revision.  

 

Øget revisionsbevis og derigennem øget kvalitet 

Ved brug af dataanalyse er det nu muligt at teste 100% af populationen frem for en mindre 

stikprøve. Dette er en af de fordele, som fremhæves af flest af respondenterne. 

”Derudover er det også en fordel, dit udgangspunkt er at du har 100% af populationen og du får 

dermed i højere grad overbevisning for en større del af populationen end du ville gøre ved 

stikprøver. Så alt andet lige er min mavefornemmelse i hvert fald en lille smule bedre” (Espedal, 

2020). 

Netop den før omtalte korrelationsanalyse er et godt eksempel på, hvordan dataanalyse helt 

konkret har øget overbevisningen for en given regnskabspost. Kjær forklarer det således: Vi har 

testet 99,9% af omsætningstransaktionen og det sidste har vi forholdt os til. I stedet for, som vi 

gjorde i gamle dage, hvor vi tog en test på de 100%. Det vil sige at vi måske kun testede 0,1%. 
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Altså det er en kæmpe forskel fra at vi har overbevisning om nærmest 100% til før, hvor vi kun 

havde på under 1% i praksis. […] lad os sige 70 stikprøver af en omsætning på 100. mia. Det er jo 

ingenting. Det er ligegyldigt. Altså det giver os ikke rigtig noget. Så der er det meget tydeligt den 

kæmpe forskel vi har fået i revisionsbevis. Så kan du sige, i forhold til standarderne, giver det os 

mere eller mindre? Nej det gør det nok ikke. Der er det fint nok bare at tage stikprøve, men i 

praksis der tror jeg vi føler at vi får væsentlig mere overbevisning nu her end vi gjorde i gamle 

dage” (Kjær, 2020). 

Rasmus Christiansen fra KPMG er enig i denne betragtning og forklarer ligeledes, at fordelen ved 

dataanalysen ligger i at det nu er muligt at teste samtlige transaktioner. Det øger også kvaliteten af 

revisionen, i og med revisor ikke kun har testet en repræsentativ stikprøve og på baggrund af 

denne vurderer, at der ikke kan forekomme fejl i den resterende del af populationen. Rasmus 

Christiansen tilføjer, at det er langt stærkere at kunne analysere samtlige transaktioner og 

konkludere på samtlige transaktioner frem for en repræsentativ stikprøve.  

Selvom dataanalyse hos flere af respondenterne fremhæves som mere effektivt, skal det dog ikke 

udelukkende måles på sparet revisionstimer, hvilket Kjær forklarer nedenfor. 

”Lad os sige, det tager mig 20 timer at bruge en dataanalyse og jeg kunne lave det på 15 selv. 

Men hvis jeg får 99,9% overbevisning kontra 1%. Den tager jeg” (Kjær, 2020). 

Netop en øget overbevisning, stærkere revisionsbevis og en bedre mavefornemmelse er en 

afgørende faktor når dataanalyse inddrages i revisionen forklarer Philip Kjær fra PwC, og 

fortsætter: 

”Og så synes jeg også bare at det giver os en meget bedre mavefornemmelse på tværs af det 

hele. Nu har jeg selv været her, dengang der ikke var noget dataanalyseværktøj, og føler det var 

minimalt og man havde ikke 100% good feeling. Altså du havde ikke været igennem det hele og du 

var ikke helt sikker på alle regnskabsposterne osv. Så jeg tror den der mavefornemmelse er blevet 

væsentlig bedre af at man ligesom har et system der ser struktur på og siger okay her er alle 

dataene, det ser sådan her ud, kig på det her, lav de her test, så har vi det godt med det hele” 

(Kjær, 2020). 
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4.10 Udfordringer og begrænsninger  

Selvom der er betydelige fordele forbundet med brugen af dataanalyse, oplever respondenterne 

også udfordringer. Der fremhæves mange af de samme udfordringer på tværs af revisionshusene.  

Disse kan opsummeres således: 

- Data 

- Revisors kompetencer 

- Revisors professionelle dømmekraft 

 

Data 

En af de udfordringer og begrænsninger, som bliver nævnt hos flere af respondenterne, er data, 

herunder dataudtræk, datakvalitet mv.   

”For hvis dataene ikke er komplet, fuldstændig og validt, som vi nu forventer den er, jamen så kan 

den heller ikke bruges inde i analyseværktøjet. […]” (Kjær, 2020). 

Philip Kjær fremhæver i ovenstående udtalelse, hvor vigtigt data er i forbindelse med dataanalyse. 

For hvis dataene ikke er, som han nævner, komplette, fuldstændige og valide, vil revisor ikke 

kunne bruge analyseværktøjerne.  

Philip Kjær forklarer, at udfordringen ved dataanalyse er, at det er databetonet og det kræver at 

virksomhedernes data er af relativ høj kvalitet. Philip Kjær fortæller, at de i PwC i nogle situationer 

oplever, at selve dataene eller måden kunderne trækker dataene ud på ikke altid lever op til deres 

forventninger. Når det er tilfældet, vil værktøjerne blive ligegyldige. At dataene ikke er i orden, 

begrænser udviklingen af modeller og analyseværktøjer.  

Rolan Espedal ser også data som en udfordring og fortæller, at det er en udfordring, som EY 

møder i deres dagligdag. ”[…] Vores kunder er forskellige, på forskellige stadier for så vidt angår 

den digitale rejse som vi efterhånden alle sammen er på” (Espedal, 2020). 

Rolan Espedal forklarer, at deres kunder bruger forskellige systemer. Nogle kunder anvender 

gamle økonomisystemer, hvor datakvaliteten og detaljeringsgraden i data er begrænset, hvilket 

besværliggør muligheden for at analysere dataene. Et eksempel på en udfordring med data er, 

ifølge Espedal, hvis kundens dataudtræk ikke tydeliggøre, hvad der er automatiske posteringer og 
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hvad der er manuelle posteringer. Typisk vil de manuelle transaktioner have en øget 

opmærksomhed, da det i højere grad er der revisorer oplever fejl.   

Herudover nævner Espedal desuden, at udtræk af data fra kundernes systemer også kan være en 

udfordring. Sådanne udfordringer ses dog hovedsageligt kun ved første gangs revisioner eller ved 

udskiftning af medarbejdere, enten på revisionsteamet eller hos kunden, og det er typisk 

udfordringer der bliver løst. 

Bo Langtoft forklarer at det er teknikken der står i vejen både for branchen, men også for mindre 

og mellemstore virksomheder. Langtoft er ikke i tvivl om, at det nok skal komme, men må også 

indrømme at de ved Ecovis ikke er der endnu. 

”[…] jo mere stringente vores kunder er i forhold til behandling af deres data, jo mere vil vi også 

bruge det i analyserne […]” (Bünger, 2020). 

Tine Bünger mener også, at data kan være en udfordring, men ser det ikke, som værende en 

udfordring hos Ri. Tine Bünger forklarer, at den type kunder Ri servicerer, er ret skarpe på deres 

data. Bünger mener derimod, at udfordringerne primært ligger hos dem selv, med at få opskolet 

medarbejderne til at kunne udarbejde analyser, samt at få systemerne til at trække data ud og 

efterfølgende at behandle data.  

 

Revisors professionelle dømmekraft 

Respondenterne ser også dataanalyse, som en udfordring i forhold til revisors professionelle 

dømmekraft. 

Ronni Jeppesen forklarer, at problemet med analyseværktøjer blandt andet er, at revisorerne 

mister deres snusfornuft, som han betegner det. Han mener, at det med dataanalyse kan være 

nemt at læne sig op ad analysen. Dette kan medføre, at revisor ikke er opmærksom på de ting der 

bliver nævnt eksempelvis til møder med kunderne, og dermed ikke forholder sig til de risici der 

eventuelt kunne være i virksomheden. 

”[…] Nu har vi dataanalyseværktøj, okay så behøves vi ikke gøre så meget selv […]” (Kjær, 2020). 

Det er en tendens Philip Kjær også ser. 
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Dette er en tendens Philip Kjær også oplever. Kjær fremhæver, at selvom dataanalyse anvendes, 

kræves det stadig at revisor er skeptiske. Når dataanalyse anvendes, betyder det ikke 

nødvendigvis, at der ikke skal foretages yderligere.   

”Jeg synes lidt nogle gange at det bliver set som en sovepude […]” (Kjær, 2020). 

Philip Kjær forklarer, at revisorer skal være opmærksomme på, ikke bare at observere passivt, 

mens robotter udfører analyser. Kjær mener, at man kan risikere at mister for meget af den 

menneskelige vurdering og fremhæver, at det er et generelt problem og ikke kun opleves hos 

PwC. 

 

Revisors kompetencer 

Nye digitale analyseværktøjer stiller krav til den enkelt revisors kompetencer, herunder krav om 

stærke analytiske kompetencer og evnen til at forstå og interagere med data og it-systemer.  

Under interviewene er respondenterne blev spurgt, hvordan de ser revisorers kompetencer i 

forbindelse med dataanalyse. 

Tine Bünger forklarer, at Ri oplever revisorernes kompetencer, som en af de største udfordringer 

ved dataanalyse. Bünger mener ikke, at den klassiske revisionsmedarbejder har de nødvendige 

kompetencerne til at forstå en analyse. ”[…] Jeg vil sige, altså revisoruddannelsen i det hele taget 

er bare for tynd på dataanalyser […]” (Bünger, 2020). 

Tine Bünger mener, at revisoruddannelsen er for tynd på emnet dataanalyse. Når man ser på 

udviklingen af dataanalyse og den vej revisorerne er på vej hen, så er det i begrænset omfang 

man har dataanalyse i undervisningen på HD og CMA-studiet. Det er kun en lille del af 

uddannelsen, som er dataanalyse. Videre på SR akademiet er der heller ikke noget dataanalyse. 

Tine Bünger forklarer, at der er et fokus i revisionsstandarderne på, at revisorerne skal være bedre 

til at bruge analytiske og teknologiske værktøjer i deres arbejde. Bünger fremhæver dog, at når det 

kommer til stykket så ender det med at revisor kan overveje at bruge værktøjerne, og det er 

således mere en opfodring en et krav. Ri har deres egne kompetencekurser, som tager 

udgangspunkt i deres revisionsværktøj. Tine Bünger nævner, at de selv vil stå for opskoling af 

deres medarbejdere den dag, hvor de får fundet de rigtige værktøj, som er tilpasset den type 

kunder som Ri servicerer. 
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To af respondenterne, Philip Kjær og Ronni Jeppesen er i gang med SR uddannelsen og er enige 

i, at der ikke er noget undervisning i dataanalyse på SR akademiet. Ronni Jeppesen mener, at der 

helt klart bør undervises i dataanalyse i SR akademiet. Philip Kjær fremhæver, at uddannelsen 

skal favne både den mindste revisor og den største revisor i Danmark. Kjær mener, at man vil 

miste nogen på SR akademiet, hvis der blev introduceret dataanalyseværktøjer på nuværende 

tidspunkt. ”[…]. Altså jo mere avanceret værktøjet bliver, jo mere uddannelse kræver det også […]” 

(Kjær, 2020). 

”Den generelle forståelse for data, for data flows, for systemer for brugerrettigheder og andre 

kontroller osv., den skal højnes” (Christiansen, 2020). 

Rasmus Christiansen mener, at den generelle viden omkring it og dataanalyse skal højnes hos 

revisorerne. Han ser det som en rejse og en omvæltning, både kulturelt i branchen men også i 

KPMG, at skulle tænke og gøre tingene på en anden måde.  

Både PwC og EY har specialister, som samarbejder med revisorerne når det kommer til opsætning 

af dataanalyse. IT-specialister hjælper blandt andet revisorerne med teknikken, herunder 

dataudtræk, indlæsning af data i systemet og formatering af data til brug for analyse.  

”I EY har vi jo valgt at sige, at den tekniske del af siden af dataanalysen med at få data osv., har vi 

jo erkendt at det ikke altid er revisorerne som er bedst til det. Det kan godt blive lidt teknisk og det 

kræver nogle it færdigheder osv., så der har vi, kan man sige et team, som opererer centralt, både 

i norden og Europa og også andre steder rundt omkring i EY, hvor de assisterer og faciliterer 

denne del af processen og de har egentlig også dialogen med kunden” (Espedal, 2020). 

EY og PwC oplever således ikke udfordringer med revisors kompetencer på samme måde, som de 

mindre og mellemstore revisionshuse gør. Disse revisionshuse kan dog opleve udfordringer 

mellem revisorerne og IT-specialisterne.  

”Men der mangler nogle gange lidt forståelse mellem de to afdelinger. Igen fordi der er to dybt 

forskellige typer personer, afdelinger, uddannelse, måde og snakke på og alt sådan nogle ting” 

(Kjær, 2020). 
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4.11 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit er fordele og udfordringer ved dataanalyse gennemgået. Dataanalyse forstås 

og anvendes forskelligt blandt respondenterne, men trods dette ser respondenterne mange af de 

samme fordele og udfordringer ved dataanalyse.  

Fordelene ved dataanalyse er blandt andet, at det kan hjælpe revisor med at identificere risici og 

målrette sin revision. Ved at anvende dataanalyse vil revisor have større fokus på de områder, 

som vurderes risikofyldte og det der falder udenfor normen. 

Respondenterne fremhæver øget effektivitet ved brug af dataanalyse, som en klar fordel. Ved brug 

af dataanalyseværktøjer kan store mængder af data behandles og analyseres på kort tid. Revisor 

kan derved hurtigere komme frem til nogle observationer og også observationer, som ikke tidligere 

var blevet fremhævet. 

Øget revisionsbevis og derigennem øget kvalitet, er en af de fordele revisor opnår ved brug af 

dataanalyse. Respondenterne fremhæver, at det ved brug af dataanalyse er muligt, at teste og 

analysere samtlige transaktioner og herefter konkludere på samtlige transaktioner, hvilket øger 

kvaliteten af revisionen og revisionsbeviset.  

Respondenterne ser dog ikke kun fordele ved dataanalyse. De fremhæver også udfordringer og 

begrænsninger herved. 

Der er ingen tvivl blandt respondenterne om, at dataanalyse øger effektiviteten, men ved brug af 

dataanalyseværktøjer, er der en risiko for, at revisorerne kan miste deres professionelle 

dømmekraft. PwC og JS Revision ser en tendens til, at revisor læner sig op ad analyseværktøjet, 

og derved mister noget af den professionelle skepsis.  

Data, herunder dataudtræk og datakvalitet er en af de udfordringer og begrænsninger, som bliver 

nævnt hos flere af respondenterne. Data kan både være en udfordring hos kunderne, men også 

hos revisionshusene.  

Flere af respondenterne ser revisorernes kompetencer, som en af de største udfordringer ved 

dataanalyse. Dataanalyse stiller krav til den enkelt revisors kompetencer, herunder krav om stærke 

analytiske kompetencer og evnen til at forstå og interagere med data og it-systemer. Big four har 

IT-specialister som hjælper med, at indlæse data i systemet og formatere dette til brug for 

analyser. Disse huse oplever derfor ikke udfordringer med revisors kompetencer på samme måde, 

som de mindre og mellemstore revisionshuse gør. 
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4.12 Fremtiden for dataanalyse 
 

Der er ingen tvivl om, at dataanalyse vil blive en mere integreret del af revisorers hverdag, både for 

de helt små og de helt store revisionshuse. Vi har forespurgt respondenterne, hvordan de ser 

fremtiden for dataanalyse.  

”Man kan bare se hvad der er sket i sidste 10 år bare. Hvis man hører nogle ældre kollegaer 

fortælle for 30 år siden, så det er klart, computer og robotter og sådan noget, det tror jeg kommer 

mere og mere” (Johansen, 2020).  

Selvom de teknologiske værktøjer i revisionen bliver mere udbredt, tror Mette Johansen fra 

Beierholm ikke, at revisorer bliver sparet væk i fremtiden. Robotter kan ikke tænke, og derfor har 

man brug for revisors professionelle dømmekraft. Herefter tilføjer hun, at robotter kan gøre det 

nemmere og mere effektivt for revisorer.  

Dette synspunkt deles af Rasmus Christiansen fra KPMG, der ligeledes fremhæver, at den 

professionelle skepsis og dømmekraft ikke kan erstattet af robotter. 

Rasmus Christiansen forklarer desuden, at dataanalyse i fremtiden vil blive en mere integreret del 

af revisorers hverdag. Det er et område, hvor der sker rigtig meget og det kan derfor være svært at 

følge med. ”Bekymringen er nok det vi lige snakkede om, omkring om alle er klar til den 

omvæltning og kunne tilpasse sig og arbejde på en anden måde” (Christiansen, 2020).  

Herefter tilføjer Christiansen, at revisionshusene har brug for andre profiler end den klassiske 

nørdede tal revisor, som kan beskriver det. Rasmus Christiansen er også overbevist om, at der 

kommer til at ske en markant udvikling i systemer og, at data kun bliver bedre.  

”Når kunderne bliver mere modne, vi bliver mere modne, så bliver det som sagt mere udbredt. Det 

er jeg overbevist om” (Christiansen, 2020).  

Philip Kjær forventer, at dataanalyse vil blive en del af SR akademiet på et tidspunkt men, at det 

først kommer når de små huse også begynder og bruge dataanalyse. Kjær forklarer, at jo større og 

bedre økonomiprogrammer som Dinero, Economics mv. bliver, og jo mere disse programmer får 

inkorporeret dataanalyse i deres værktøjer, jo mere vil de små revisionshuse begynde at bruge 

dataanalyse. Når de mindre revisionshuse begynder at bruge dataanalyse, kan man tillade sig og 

introducere det på SR akademiet.  

Rolan Espedal mener også, at man vil opleve, at undervisningen på universiteterne vil tilpasse sig 

de ændrede markedsvilkår, og det fokus der er på at have en mere digital tilgang. 
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FSR mener også, at dette skal afspejles i revisoruddannelsen. Lige fra kandidatuddannelsen på 

universiteterne og selve revisoreksamen til den obligatoriske efteruddannelse. FSR fremhæver i 

deres artikel Nr. 3 Digital transformation stiller nye krav, at det ikke er nogen nem opgave at justere 

revisoruddannelsen. FSR står med den udfordring, at de skal uddanne til et arbejdsmarked og til 

stillinger, som endnu ikke findes, og som de derfor i sagens natur ikke kender. Hertil kommer, at 

den i sig selv vanskelige tilpasning af uddannelsen skal ske med afsæt i et uddannelsessystem, 

som på mange måder er regelstyret og svært at ændre og navigere i (Jepsen, 2018).  

CBS udbyder som de første et valgfag i dataanalyse på cand.merc.aud.-studiet.   
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Kapitel 5 Konklusion 

Afhandlingens formål har været at belyse, hvordan revisorer anvender dataanalyse i forbindelse 

med revisionsprocessen, samt hvordan dataanalyse bliver anvendt af revisorer til at afdække 

beshanvigelser. Herudover har formålet med afhandlingen været, at undersøge hvilke fordele, 

udfordringer og begrænsninger der er ved dataanalyse.  

Som fremhævet gennem afhandlingen, er der udtalte forskelle mellem respondenterne, både i 

forhold til antal ansatte i revisionshuset, kundestørrelse, stilling mv., hvorfor det ikke er 

overraskende- at der også vil ses en forskel i, hvordan respondenterne definerer dataanalyse, og 

hvordan revisionshusene arbejder med dataanalyse. 

Anvendelsen af dataanalyseprogrammer udover Excel er hovedsageligt afgrænset til Big four. Her 

er der tale om både globalt udviklede programmer samt lokalt eller nordisk udviklede programmer, 

som er tilpasset de mindre kunder i disse lande.  

Afhandlingens gennemgang af revisionsprocessen belyser, at dataanalyse i udgangspunktet kan 

indarbejdes i størstedelen af revisionsprocessen til, at opnå en dybere indsigt i virksomheden og 

afdække risici. Dataanalyse vil også kunne reducere eller erstatte nogle af de traditionelle 

revisionshandlinger. Dette skyldes, at revisor bliver i stand til at teste hele populationen frem for 

blot en stikprøve. Hermed opnås der også stærkere revisionsbevis. 

Anvendelsesmulighederne for dataanalyse er mange og dataanalyse anvendes af respondenterne 

blandt andet til, at identificere besvigelsesrisici og som led i den almindelige revision, for at finde 

væsentlige fejl. Det må konkluderes, at vurderingen af besvigelsesrisici i dag, fortsat hovedsageligt 

er baseret på interviews og dialog med kunder, samt analytiske handlinger til kendskab og 

forståelse af virksomheden og dens forretningsgange, herunder interne kontroller. Der udføres 

mere målrettede handlinger af respondenterne for at afdække besvigelser, afhængigt af hvilken 

type besvigelsesrisiko, beløbsstørrelse mv. der er tale om.  

Der findes et utal af forskellige dataanalytiske analyser, og med implementeringen af mere 

avancerede værktøjer, er disse analyser endnu lettere tilgængelige og kan udføres langt mere 

effektivt. Dataanalyse er et stærkt værktøj til at analysere og identificere mønstre, anomalier og 

afvigelser, som kan være et resultat af besvigelser. Når respondenterne udfører dataanalytiske 

handlinger, er det hovedsageligt som led i den almindelige revision for at finde væsentlige fejl. 
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Afhandlingen har også redegjort for fordele og udfordringer ved dataanalyse. Det må samlet set 

konkluderes, at dataanalyse kan være med til at effektivisere revisionsprocessen væsentligt, både i 

forhold til tidsforbrug, samt kvaliteten og styrken af det indsamlede revisionsbevis. 

Der ses en tendens blandt respondenterne, der viser, at de revisionshuse som har implementeret 

dataanalyseværktøjer, anser øget kvalitet og derigennem øget revisionsbevis som den primære 

effekt af dataanalyse, hvor de revisionshuse, som ikke anvender et dataanalyseprogram, har en 

forventning om, at øget effektivitet vil være den største gevinst ved dataanalyse. 

Implementeringen af dataanalyse er dog ikke uden udfordringer. 

En af de udfordringer, som nævnes hos flere af vores respondenter, er data, herunder dataudtræk, 

datakvalitet mv., da kunder anvender forskellige systemer. Revisors kompetencer ses ligeledes 

som en udfordring, da nye digitale analyseværktøjer stiller krav til revisor, om stærke analytiske 

kompetencer og evnen til at forstå og interagere med data og it-systemer.  

Afhandlings interview viser, at dataanalyse i høj grad anvendes i forbindelse med revisionen. Der 

ses dog udtalte forskelle mellem, hvilken type revisionshus der er tale om. Der ses en klar tendens 

der viser, at big four er væsentlig længere fremme, når det kommer til anvendelsen af teknologi i 

revision. Dataanalyse i små og mellemstore revisionshuse begrænser sig hovedsageligt til 

analyser i Excel, hvor kompleksiteten og detaljeringsgraden er væsentlig mere begrænset.  

Når det kommer til anvendelsen af dataanalyse, i relation til afdækning af besvigelser, ses en mere 

begrænset anvendelse. Der udføres generelle analyser, som har til formål at finde væsentlige fejl. 

Væsentlige fejl kan både være utilsigtede og tilsigtede fejl, herunder besvigelser, men der søges 

ikke specifikt efter misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation medmindre der er en mistanke 

herom. 

Skal dataanalyse anvendes i højere grad, til at afdække besvigelser eller identificere 

besvigelsesrisici må det konkluderes, at der skal en ændring af revisionsstandarderne til.  
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Kapitel 6 Perspektivering 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, er der fremkommet en række problemstillinger, 

som ligeledes kunne have været interessante at beskæftige sig med. 

Vi vil her se nærmere på, hvordan afhandlingens emner kan anvendes i fremtidige 

undersøgelsesspørgsmål, samt hvilke øvrige problemstillinger der for emnet som helhed kunne 

være interessante at undersøge yderligere.  

 

6.1 Opdatering af ISA 240 
 

I forbindelse med afhandlingens undersøgelse af anvendelse af dataanalyse, herunder i relation til 

vurdering af besvigelsesrisici, fremhæver respondenterne, at det kræver en ændring af revisors 

rolle, samt en ændring i revisionsstandarderne før end revisor kan blive bedre til at identificere 

besvigelser.  

Som det fremgår af ISA 240 skal revisor identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet. Det er bestyrelsen og direktionen som har ansvaret for at forebygge og opdage 

besvigelser i virksomheden.  

Teknologien og analyseværktøjerne kan, som fremhævet i afhandlingen, være med til at stille 

revisor i en position, hvor det at opdage svig bliver lettere. Dog fremgår det ikke af ISA 240, at 

dataanalyse er et værktøj, som bør eller skal inddrages i revisionen i forbindelse med afdækning af 

besvigelser. 

Det kunne således være interessant at undersøge om en opdatering af ISA 240, hvor dataanalyse 

implementeres, kan give revisor større sikkerhed i forbindelse med afdækning af besvigelser. 

 

6.2 Teknologier i revisionen 
 

Afhandlingen har fokuseret på anvendelsen af dataanalyse i relation til vurdering af 

besvigelsesrisici. Begrebet dataanalyse i denne afhandling, har dækket over analyse af data ved 

anvendelse af både simple programmer, såsom analyser i Excel, til brug af mere avancerede og 

automatiserede programmer.  

 

Dataanalyse kan også omfatte nyere og mere avancerede teknologier, som kunstig intelligens (AI), 

machine learning og Robotic Process Automation (RPA).  
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RPA er software-robotter der kan udføre de samme handlinger på en computer, som et menneske. 

Robotten har evnen til, at håndtere store mængder af data og kan ud fra en række prædefinerede 

regler, effektivisere revisionsarbejdet (Due, Christensen, Hennelund & Trærup, 2018).  

 

Kunstig intelligens er automatisering af opgaver, der kræver menneskelig erkendelse/kognition.  

Machine learning er et underområde indenfor kunstig intelligens. Machine learning kan analysere 

større mængder af data for mønstre, som ikke ville opdages af et menneske. Det kan være særligt 

relevant i forhold til risikovurdering (Due, Christensen, Hennelund & Trærup, 2018).  

Som tidligere nævnt i afhandlingen, har flere virksomheder allerede implementeret avancerede 

teknologier såsom kunstig intelligens og machine learning for at bekæmpe bedrageri, korruption og 

andre former for økonomisk kriminalitet. Disse teknologier kan ifølge PwC også hjælpe revisorer 

med at opdage besvigelser (PwC, 2020).  

Nye digitale analyseværktøjer baseret på kunstig intelligens, herunder machine learning og RPA 

stiller dog krav om stærke analytiske kompetencer og evne til at forstå og interagere med data og 

it-systemer. Dette er både hos revisorerne og kunderne (FSR, 2018).  

Det kunne således være interessant, at undersøge anvendelsen af mere avancerede teknologier 

så som kunstig intelligens, machine learning og robotter i revisionen i relation til af afdække 

besvigelser. 

 

6.3 COVID-19 og besvigelser  
 

COVID-19 pandemien er hidtil uset på mange måder i vores samfund. Vi ser dens indvirkning på 

individuelle liv, regeringer og den globale økonomi. 

Ifølge Bruce Dorris, Præsident og CEO i Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kan vi 

som konsekvens af COVID-19 pandemien og den dermed økonomiske usikkerhed forvente at se 

en stigning i bedrageri.  

 

Efter recessionen i 2008 undersøgte ACFE, om den økonomiske krise havde haft en påvirkning på 

omfanget af svindel i organisationer. Flertallet af respondenterne i denne undersøgelse oplevede 

en stigning i omfanget af svig, og 80% svarede, at de mener, at svindel stiger i tider med 

økonomisk usikkerhed. 
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Grunden til, at der ses en stigning i økonomisk kriminalitet i tider med økonomisk ustabilitet skyldes 

flere faktorer. En af forklaringer skal findes i det øgede pres, som virksomhederne og deres 

medarbejdere oplever, når de kæmper for at imødegå udfordringerne i en usikker økonomi. 

Virksomheder kan opleve et pres på eksempelvis, at forfalske tal for at opfylde salgs- og 

indtjeningsmål eller sikre finansiering. 

Som konsekvens af COVID-19 ses også en stigning i job tab, især i visse sektorer, hvilket lægger 

pres på medarbejderne og kan få dem til at ændre adfærd. Medarbejdere kan føle sig presset til, at 

opretholde deres historiske livsstil eller skjule deres organisations økonomiske udfordringer.  

Derudover ses der under COVID-19 også en stigning i medarbejderne der arbejder hjemmefra, 

hvilket giver større muligheder for potentielle svindlere, både interne og eksterne. Når 

medarbejdere arbejder hjemmefra, er det vanskeligere for virksomhederne at overvåge disse 

medarbejdere. En økonomisk usikkerhed kan gøre det lettere for medarbejdere, at retfærdiggøre 

deres handlinger. 

 

Under en økonomisk krise ses, ikke kun en stigning i omfanget af svig, men det ses også at 

eksisterende svindel, som har fundet sted og været skjult i flere måneder eller år afsløres (ACFE, 

2020). 

 

Den globale udvikling i forbindelse med COVID-19-pandemien har også påvirket revisors arbejde. 

Usikkerhed og uforudsigelighed kan skabe risici for væsentlig fejlinformation. 

En vurdering af besvigelsesrisici er en vigtig del af alle revisioner, men især i år, i betragtning af 

COVID-19 pandemien. 

IAASB har i marts 2020 udgivet en vejledning; ”Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit 

Environment Due to the Impact of COVID-19”, som forsøger at vejlede revisorerne på udvalgte 

områder. 

IAASB fremhæver i denne vejledning, at revisor skal have øget bevidsthed omkring muligheden for 

svig eller fejl, herunder svigagtig finansiel rapportering. 

Dernæst skal revisorer justere, hvordan de opnår tilstrækkelig og passende revisionsbevis, ændre 

planlagte revisionsprocedurer og udføre alternativ eller yderligere revisionsprocedurer efter behov. 

Derudover nævner IAASB ligeledes, at revisor kan finde det nødvendigt grundet omstændigheder 

at gøre tingene anderledes, for eksempel ved at bruge teknologiske ressourcer (IAASB, 2020). 

 



Side 113 af 118 
 

Hvilke teknologiske ressourcer der er tale om kommer IAASB ikke nærmere ind på, men som 

afdækket i denne afhandling, er dataanalyse et stærk værktøj til at identificere mønstrer og 

afvigelser. 

Som følge af dette kunne være relevant at undersøge, hvilken effekt COVID-19 vil få på 

revisionerne, hvordan anvendelsen af dataanalyse kan hjælpe revisorer samt hvilke målrettede 

dataanalytiske handlinger der bør foretages for at afdække risici relateret til COVID-19. 
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