
 

 

Revisors betydning i små og 
mellemstore virksomheder 

Spørgsmål og svar 
Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål til forskningsprojektet. 

Hvorfor skal jeg medvirke? 
Det er 100% frivilligt, om du og din virksomhed vil være med. Men vi 
håber, at du vil medvirke til at skabe øget viden om, hvilken betydning 
revisor har i små og mellemstore virksomheder. Vi håber at denne viden 
kan skabe diskussion og refleksion i og omkring revisorbranchen.  
 
Skal jeg have en særlig viden inden for regnskab og revision for 
at deltage? 
Nej. Vi vil gerne have svar fra en person som samarbejder med revisor 
uanset om den person har en særlig viden inden for regnskab eller revision. 
Alle typer af erfaringer er vigtige for undersøgelsen.  
 

Hvad kan undersøgelsen og mine svar bruges til? 
Mange små og mellemstore virksomheder samarbejder med en revisor, 
herunder særligt i forbindelse med virksomhedens regnskaber. Vi mangler 
systematisk viden om hvilken betydning revisor har: Hvornår gør revisor en 
forskel? Hvilke kvaliteter skal en revisor have ifølge kunderne? Hvornår er 
kunderne tilfredse med revisor? Hvilke ydelser køber virksomhederne af 
revisor? Undersøgelsen skal bruges til at skabe mere viden om disse og 
lignende spørgsmål. Det vil gavne forskningen på området og gennem 
formidlingsrapporten vil analysen også blive kommunikeret til 
revisorbranchen og andre interesserede.  

 
Hvordan opbevares de oplysninger der gives i spørgeskemaet? 
Opbevaring af alle data i forskningsprojektet lever op til lovgivningens krav 
om datasikkerhed. Dine svar på spørgsmålene i spørgeskemaet vil blive 
opbevaret til analysebrug på Copenhagen Business School (CBS). Vi sørger 
for at opbevare dem sikkert, så det kun er de relevante forskere på CBS, der 
har adgang til dem. Oplysningerne bliver slettet eller anonymiseret senest 
fem år efter afslutningen af projektet, dvs. medio 2026.  
 



 
 

Får vores revisor oplysninger om min besvarelse? 
Nej. Din besvarelse er anonym. Det er dog sandsynligt at jeres revisor vil få 
information om analyseresultaterne på et samlet niveau og derigennem 
indsigt i revisors betydning for små og mellemstore virksomheder.  

Hvem kan få adgang til projektets data? 
Det er kun forskerne bag undersøgelsen, som har adgang til data. 
 

Hvem får en invitation til at besvare spørgeskemaet? 
Der er foretaget en udvælgelse blandt små og mellemstore virksomheder i 
Danmark. Hvis din virksomhed har fået en invitation fra os, ligger den i 
virksomhedens digitale postkasse (på e-Boks). I denne invitationsmail kan 
du klikke på det link, som fører til spørgeskemaet. 
 
Hvordan har I fundet frem til virksomhederne? 
Det er vigtigt at virksomheder med forskellige revisorerklæringer deltager. 
Det er også vigtigt at sikre deltagelse af virksomheder inden for udvalgte 
brancher og i forskellige virksomhedsstørrelser. Alle små og mellemstore 
virksomheder i Danmark er opdelt efter disse kriterier. Inden for denne 
opdeling er virksomhederne tilfældigt udvalgt til at deltage. Det er sket ved 
at foretage et udtræk af vilkårlige CVR-numre, og via disse CVR-numre er 
et invitationsbrev blevet sendt til virksomhedens e-Boks. 
 
 
Vil der indgå andre oplysninger om virksomheden i 
forskningsprojektet? 
Vi vil i forbindelse med analyser koble besvarelser med oplysninger, der 
allerede findes i offentlige registre. Dette vil foregå på en måde, der sikrer 
den enkelte deltager 100% diskretion. End ikke forskerne vil kende til lige 
netop jeres oplysninger. Vi har ikke behov for at kende til den enkelte 
deltagers besvarelser og registerdata – det er det samlede billede fra alle 
deltagerne i projektet, der skaber de indsigter som vi kommunikerer i vores 
rapporter. 
 
Hvor vil jeg kunne læse om resultaterne fra forskningsprojektet? 
Når besvarelserne er indsamlet og analyseret, udgiver vi en rapport om 
undersøgelsens overordnede resultater. I spørgeskemaet er der en 
mulighed for at angive en email såfremt du ønsker denne rapport tilsendt. 
Resultaterne vil også blive kommunikeret og diskuteret med 
revisorbranchen og branchens interessenter. Forskningsprojektet vil 
derudover føre til artikler offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. 



 
 
 

Hvordan kommer jeg i kontakt med gruppen bag 
forskningsprojektet om Revisors betydning i små og 
mellemstore virksomheder?  
Vi håber, at vi på denne hjemmeside har givet svar på de fleste spørgsmål, 
som kan dukke op. Hvis du gerne vil i kontakt med os, kan du skrive en e-
mail til forskerne på auditresearch@cbs.dk.  
 
Samarbejder personerne bag forskningsprojektet med andre 
forskere og fagpersoner? 
For at stille deltagerne så relevante spørgsmål som overhovedet muligt har 
vi søgt råd og vejledning hos fagfolk, herunder repræsentanter fra små og 
mellemstore virksomheder, revisorer og andre forskere. Projektets faglige 
indhold og analyser vil løbende blive præsenteret og diskuteret med andre 
forskere, repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder og 
revisorer. Denne tilgang skal sikre projektets faglige og forskningsmæssige 
kvalitet, samt at projektets resultater får en positiv påvirkning på revisors 
betydning i små og mellemstore virksomheder.  
 
Er spørgeskemaet kvalitetssikret og har det været afprøvet på 
andre, før det er nået frem til mig? 
Ja. Udviklingen af spørgeskemaet har taget flere måneder og er baseret på 
tidligere forskning og interviews med små og mellemstore virksomheder. 
Derudover er skemaet testet af såvel repræsentanter fra små og 
mellemstore virksomheder, revisorer og forskere. Derudover afprøver vi 
spørgeskemaet i en pilotundersøgelse, hvor næsten 300 virksomheder 
inviteres til at deltage. Alle disse afprøvninger har været med til at sikre, at 
spørgeskemaet er så præcist og udtømmende som overhovedet muligt. Så vi 
ikke spilder deltagernes tid. 
 
Kan jeg få oplyst mine svar på spørgsmålene? 
Nej, desværre ikke. Af hensyn til forskningen har deltagere i 
forskningsprojekter, hvor de indsamlede persondata udelukkende bruges til 
forskning, ikke ret til at se de persondata som indgår i forskningsprojektet 
(indsigtsret). Det gælder naturligvis andres svar, men det gælder også ens 
egne. Hvis du ønsker at huske dine svar, så bør du notere dem undervejs. 
 
Hvem har støttet forskningsprojektet? 
Forskningsprojektet har opnået økonomisk støtte under et overordnet 
projekt, der er støttet af FSR – Danske Revisorer.  


