
 
 

 
FUNKTIONEL OVERSÆTTELSESKRITIK AF JURIDISKE OG 

ØKONOMISKE TEKSTER FRA DANSK TIL ENGELSK 
EKSEMPLIFICERET VED EN ANALYSE AF DEN ENGELSKE 
OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSE OM GODKENDTE 

REVISORERS ERKLÆRINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af:  Helle Bækdal Vejlgård 
Dato:  12. januar 2010 
 
Vejledere:  Lise Mourier 
 Barbara Dragsted 
 
Studium:  cand.ling.merc. 
 Copenhagen Business School 
 Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi 
 
Profil:  Tolk & Translatør Engelsk 
 
Antal normalsider:  74,49 (134.083 tegn) 



1 

 

Abstract 

Title: A functional approach to translation criticism of legal and economic texts from Danish 

into English, exemplified by the English translation of the Danish executive order on 

Approved Auditors’ Reports (Erklæringsbekendtgørelsen) 

Successful interlingual special language transfer requires not only a profound knowledge of source 

and target language structures and grammar systems. It also requires a detailed factual knowledge 

of the special language domain within which translation is carried out, as well as knowledge of 

source and target language genre conventions. 

This thesis serves two purposes. Firstly, to develop a model that takes a functional approach to 

translation criticism and that can be used in the process of revising and constructively criticising 

special language texts within the domain of legal and economic language, with emphasis on 

terminology analysis. That is, by using the model, the translation critic should be able to determine 

to what degree the translation fulfils the translation skopos, and be able to come up with possible 

alternative translation choices that may improve the text quality and validity and thereby serve as 

fulfilment of the translation skopos. 

The second purpose of this thesis is to use the model to analyse the terminological choices of the 

English translation of a Danish special language text that contains terminology from both the legal 

and economic special language domain. The selected text is a Danish executive order: 

“Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer”. This executive order regulates the audit 

reports made by approved Danish auditors and it therefore contains terminology from within the 

domain of auditing as well as terminology from within the legal domain since it is a legal document. 

Since the Danish audit legislation is based on the international auditing standards, and since this 

executive order has legal validity in Denmark only, it was expected that some of the translated 

terms were source language orientated and some of the terms were target language orientated. As a 

consequence of the expected source and target language orientated translation choices, it was 

expected that a combination of a source language and a target language translation strategy would 

serve as the optimum solution to achieve skopos and thereby ensure the quality and validity of the 

target text. 

From the findings derived from analysing the translation by using the model, it can be concluded 

that the selected economic terminology of the target text was primarily, except for one term, target 
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language orientated due to the fact that the Danish auditing legislation is based on the international 

auditing guidelines. The translated terminology of the target text therefore originates from the 

terminology used in the international auditing standards. One economic term was source language 

orientated because this term is specific for Danish legislation and thus no exact equivalent in the 

international standards existed. 

It can also be concluded that the selected legal terminology of the translation is source language 

orientated. The translator may have chosen this option because this executive order is legally 

binding in Denmark only, and a source language orientated legal terminology contributes to 

emphasizing the informative function of the target text. 

At last it can be concluded that in the present case the combination of a source language and target 

language orientated translation strategy case serves as the optimum solution for ensuring quality 

and validity of the target text and thereby achieving the translation skopos.
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1. Indledning 
 

Grundet den stigende globalisering bliver stadig flere fagtekster oversat. Vellykket fagsproglig 

kommunikation mellem to sprog kræver dels en stor sproglig viden om kilde- og målsprogenes 

konventioner, terminologi, og kulturer, dels kendskab til det fagområde, der oversættes indenfor, 

hvilket stiller store krav til den professionelle oversætter. 

 

Idet oversætteren ikke alene bliver sat over for selve produktionen af oversættelsen, men også i høj 

grad er ansvarlig for korrekturlæsning og kvalitetssikring af egne og andres oversættelser, har 

oversætteren ikke udelukkende behov for indgående teoretisk viden om forberedelse af 

oversættelsen og selve oversættelsesprocessen. Oversætteren har også behov for redskaber til at 

kunne vurdere og konstruktivt kritisere sin egen og andres allerede udarbejdede oversættelser med 

henblik på at sikre den sproglige kvalitet og validitet i den oversatte tekst og dermed eventuelt 

forbedre oversættelsen, således at budskabet i oversættelsen kommunikeres så optimalt som muligt 

til modtageren.  

 

Et af de områder, der grundet globaliseringen, er særdeles omdiskuteret blandt danske fagfolk for 

tiden, er den uafhængige revisors skriftlige erklæringer. Dette skyldes, at Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) gennem deres 

medlemskab af International Federation of Accountants (IFAC) har forpligtet sig til at udsende 

danske revisionsstandarder, herunder erklæringsstandarder, der er i overensstemmelse med de 

internationale standarder.  

 

Terminologien i de internationale standarder bliver således implementeret i den danske lovgivning, 

men under hensyntagen til det danske lovgrundlag (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 

(2009b:6).  

 

På grund af denne internationalisering inden for revisionsområdet bliver mange af de love og 

bekendtgørelser, der vedrører dette fagområde oversat fra dansk til engelsk, således at udenlandske 

interessenter, som arbejder med revision, kan få kendskab til den danske revisorlovgivning. 
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For at sikre at kvalitet og validitet i oversættelserne af det danske lovgrundlag imødekommes, så 

budskabet i lovgrundlaget når frem til målgruppen på den mest hensigtsmæssige måde, er det 

relevant at undersøge, hvordan denne sproglige kvalitet og validitet af det oversatte danske 

lovgrundlag kan sikres. 

 

For at undersøge hvordan kvalitet og validitet kan sikres i fagsproglige oversættelser, fokuserer 

nærværende speciale på, dels at udarbejde en model til brug ved oversættelseskritik af juridiske og 

økonomiske fagtekster, dels at afprøve denne model på den engelske oversættelse af den danske 

bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) med fokus på 

terminologien i oversættelsen.  

 

Erklæringsbekendtgørelsen er valgt, dels fordi den indeholder terminologi fra to fagsprogsområder; 

det økonomiske og det juridiske, dels fordi den for nylig er oversat til engelsk af professionelle 

oversættere og derfor vil være interessant at undersøge nærmere fra et sprogligt perspektiv. 

1.2 Problemformulering 
Da den danske revisorlovgivning er baseret på IFACs internationale retningslinjer, vil mange af de 

danske termer inden for domænet revisors skriftlige erklæringer muligvis være baseret på de 

engelske termer, der anvendes af IFAC. Og da der er tale om en dansk bekendtgørelse med dansk 

retsvirkning, kan følgende hypoteser opstilles: 

 Når danske fagtermer oversættes til engelsk i erklæringsbekendtgørelsens måltekst, kan 

termerne være målsprogsorienterede, idet dansk revisorlovgivning er baseret på de IFACs 

internationale retningslinjer. 

 Når danske fagtermer oversættes til engelsk i erklæringsbekendtgørelsens måltekst, kan 

termerne være kildesprogsorienterede, idet der er tale om en dansk bekendtgørelse med 

dansk retsvirkning. 

 Som en konsekvens af at de oversatte termer både kan være kilde- og målsprogsorienterede, 

vil skopos bedst kunne opfyldes ved hjælp af en kombination af en kilde- og en 

målsprogsorienteret oversættelsesstrategi. 
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Undersøgelsen af ovenstående hypoteser udføres ved hjælp af besvarelse af de nedenstående 

spørgsmål. 

Hovedspørgsmål: 

Hvordan kan kvalitet og validitet i økonomiske og juridiske fagtekster sikres med udgangspunkt i en 

model, der tager afsæt i den funktionelle tilgang til oversættelse og udvalgt empirisk materiale i 

form af den engelske oversættelse af den danske erklæringsbekendtgørelse med fokus på 

terminologien i oversættelsen? 

Underspørgsmål: 

 Hvilke kilde- og målsprogsorienterede valg har oversætteren truffet i den engelske 

oversættelse af erklæringsbekendtgørelsen og hvordan kunne oversættelsen eventuelt 

forbedres? 

 Hvordan har oversætterens strategiske valg bidraget i oversættelsens eventuelle opfyldelse 

af skopos? 

1.3 Teori og metode 

Nærværende speciale er tværfagligt, idet problemformuleringen besvares med udgangspunkt i 

udvalgte elementer fra oversættelsesteorien, og der inddrages faglig viden om revisors 

erklæringsafgivelse i Danmark, faglig viden om revisionsstandardisering i internationalt regi, samt 

faglig viden om juridiske tekster i form af viden om bekendtgørelser.  

Oversættelsesteori, viden om revisors erklæringsafgivelse, samt viden om bekendtgørelse danner 

tilsammen grundlaget for den model, som udarbejdes i specialets første del og anvendes i specialets 

anden del, i forbindelse med den oversættelseskritiske analyse af erklæringsbekendtgørelsen. 

 

Som nævnt ovenfor foreligger der på nuværende tidspunkt en oversættelse til engelsk af den danske 

erklæringsbekendtgørelse, dvs. en del af lovgrundlaget for revisors skriftlige erklæringer i 

Danmark. Denne oversættelse vil sammen med den tilhørende danske kildetekst udgøre det 

empiriske grundlag for dette speciale.  

Nærværende speciale tager udgangspunkt i den funktionelle tilgang til oversættelseskritik, dvs. at 

måltekstens formål eller skopos skal være basis for de valg, som oversætteren af en tekst har truffet.  
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Den funktionelle metode er valgt som basis for specialet, fordi flere sprogforskere bl.a. Lundquist 

(2007: 37) og Jakobsen (1991: 6-7) anser den funktionelle tilgang til oversættelse som en god 

metode til brug i forbindelse med fagsproglig oversættelse og dermed også oversættelseskritik. 

Således består specialet ud over det indledende kapitel af to dele, hvor første del udgør specialets 

teoretiske og metodiske grundlag, der danner rammerne for udarbejdelsen af afhandlingens model. 

Specialets første del består af følgende kapitler: 

 

Kapitel 2 

I dette kapitel præsenteres den fagsproglige genre og den teksttype, som danner grundlag for den 

oversættelseskritiske analyse i specialets anden del. Kapitlet er primært baseret på Faber et al (1997, 

2002), Sarcevic (1997) og Engberg (1998). 

 

Kapitel 3 

I dette kapitel redegøres der for udvalgte oversættelsesteorier med specielt fokus på Christiane 

Nords (1997, 2005) fortolkning af Vermeers (2000) skoposteori, og Nords idéer om 

kildetekstanalysens teksteksterne og -interne faktorer. Der lægges speciel vægt på 

oversættelseskritik og oversættelsesfejl. Derudover inddrages en række oversættelsesstrategier 

fremført af Faber et al (1997). 

 

Kapitel 4 

Her fremføres den model, som finder anvendelse i forbindelse med analysen i specialets anden del. 

 

Kapitel 5 

Dette kapitel indeholder en delkonklusion på specialets første del. 

 

Del 2 

Specialets anden del udgør analysedelen, hvor den i kapitel 4 udarbejdede model anvendes til at 

analysere erklæringsbekendtgørelsen og dennes engelske oversættelse med hensyn til teksteksterne 

faktorer og terminologien. 
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Kapitel 6 

I dette kapitel analyseres kilde- og måltekstens teksteksterne faktorer og termer med udgangspunkt i 

den model, som blev udarbejdet i specialets kapitel 4. 

 

Kapitel 7 

Dette kapitel indeholder en sammenfatning af de resultater, som fremkom ved analysen i kapitel 6. 

 

Kapitel 8 

Dette kapitel indeholder den samlede konklusion og besvarelsen på de i problemformuleringen 

fremførte hypoteser og stillede spørgsmål. 

1.4 Målgruppe 
Specialets målgruppe er først og fremmest oversættere og studerende, som har en interesse i 

oversættelseskvalitet og fagsproglig oversættelse. Sekundære målgrupper er institutioner og 

foreninger som FSR og FRR, som skal udarbejde, tilpasse og oversætte eksisterende og kommende 

revisionsstandarder, samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som står for at formidle oversættelse af 

det relevante lovgrundlag inden for emnet revision og revisors erklæringer.  

1.5 Afgrænsning 
Det oversættelsesteoretiske område favner bredt, hvorfor det har været nødvendigt at afgrænse den 

teoretiske del til at inkludere et udvalg af teorier. De anvendte teorier er nøje udvalgt efter deres 

relevans for specialet.  

Da specialets ene formål er at producere en model, som kan anvendes i forbindelse med en 

funktionel oversættelseskritisk analyse inden for et relevant fagområde, er udvælgelsen af 

oversættelsesteoretikere baseret på, at disses teorier, skulle kunne anvendes i en funktionel model.  

Således diskuteres Christiane Nords (2005) funktionelle metode for oversættelseskritik og hendes 

model for kildetekstanalyse med reference til andre oversættelsesteoretikere, hvis tilgange til 

oversættelseskritik, kun vil blive berørt overfladisk. Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af 

modellen blive lagt specielt vægt på teorier omkring kilde- og målsprogsorientering af termer. 

Det er derudover ikke formålet med dette speciale at producere en model, som skal kunne tjene til 

en samlet vurdering af en oversættelse, dvs. modellen skal kunne anvendes til korrektur og 

konstruktiv kritik og har således ikke til formål at kategorisere oversættelsen som god eller dårlig. 
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Modellen har ligeledes ikke til formål at bestemme hvorvidt skopos er opfyldt eller ej, men derimod 

til formål at bestemme, om termvalgene i målteksten bidrager til opfyldelse af skopos.  

Modellen som udarbejdes i specialets første del, udarbejdes med henblik på både at kunne 

kommentere på både form og indhold i oversættelsen, men i specialets anden del anvendes 

modellen udelukkende til at bestemme, i hvilken grad de terminologiske valg i oversættelsen har 

bidraget til opfyldelse af skopos. 

De termer, som er udvalgt til analysen i specialets anden del, er udvalgt på baggrund af deres 

relevans for emnet revisors skriftlige erklæringer og for bekendtgørelser, som juridisk teksttype. 

Der findes således andre interessante termer i bekendtgørelsen, så som regnskabsterminologi, men 

disse er fravalgt af pladsmæssige årsager og med den begrundelse, at specialet fokuserer på revision 

– selvom de to områder regnskab og revision uomtvisteligt hænger sammen. 

Specialet er ligeledes begrænset med hensyn til tid og sted. Således vil der under diskussionen af 

den engelske oversættelse af erklæringsbekendtgørelsen hovedsagligt inddrages terminologi fra den 

internationale revisionsstandardisering, og i begrænset omfang vil britisk engelsk og amerikansk 

engelsk terminologi blive inddraget. 

Specialet tager tidsmæssigt udgangspunkt i gældende lovgivning og de internationale retningslinjer, 

der danner grundlag for den gældende danske lovgivning på revisionsområdet. Dette er velvidende, 

at der på nuværende tidspunkt sker en omfattende redigering af de danske og internationale 

revisionsstandarder med henblik på at øge læsevenligheden af standarderne – gennem det såkaldte 

Clarity-projekt (International Federation of Accountants, 2009). De Clarity-opdaterede 

internationale standarder havde effekt fra 15. december 2009, og de tilsvarende danske opdaterede 

standarder planlægges at skulle udkomme ultimo januar 2010 (Kjersgaard, 2009: samtale). I 

specialet henvises der, på grund af de nye danske standarders sene ikrafttrædelse, til de 

internationale standarder, som de gældende danske standarder er baseret på. Der refereres i specialet 

således til de internationale standarder, der findes i Handbook of International Audit, Assurance and 

Ethics Pronouncements 2008 (International Federation of Accountants, 2008). 2009 udgaven er dog 

udkommet, men idet de danske standarder ikke foreligger endnu, kan denne udgave ikke anvendes 

til analysen af termerne. 

På grund af emnets dynamiske karakter har det således været nødvendigt at indsætte en 

skæringsdato for indsamling af information. Denne skæringsdato har været 15. november 2009. 
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1.6 Forkortelser 
Nedenfor fremgår de forkortelser, som måtte anvendes i specialet. 

FRR = Foreningen af Registrerede Revisorer 

 

FSR = Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 

 

IAASB = International Auditing and Assurance Standards Board  

 

IFAC = International Federation of Accounting 

 

ISA = International Standard of Auditing 

 

KS = Kildesprog 

 

KT = Kildetekst 

 

MS = Målsprog 

 

MT = Måltekst 

 

RS = Regnskabsstandard 
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DEL 1: TEORETISK OG METODISK GRUNDLAG  
 

I specialets første del diskuteres først den genre og teksttype, som analyseres i specialets anden del. 

Dernæst præsenteres forskellige tilgange til oversættelse, samt specialets oversættelsesteoretiske og 

metodiske grundlag. Til sidst præsenteres den model, som vil blive anvendt i forbindelse med den 

oversættelseskritiske analyse af terminologien i erklæringsbekendtgørelsen og dennes oversættelse 

til engelsk. 

2. Fagsprog og juridiske tekstkonventioner 
For at kunne udarbejde en model til brug ved den oversættelseskritiske analyse af 

erklæringsbekendtgørelsens engelske oversættelse, og som sikrer den oversatte bekendtgørelses 

kvalitet og validitet, er det nødvendigt først at belyse de karakteristika, som kendetegner sproget i 

den type tekster, som erklæringsbekendtgørelsen hører ind under. 

Dette kapitel har således til hensigt at diskutere den juridiske fagsprogsgenre i en bredere kontekst, 

efterfulgt af en diskussion af danske erklæringsbekendtgørelsers sproglige karakteristika. 

2.1 Fagsprog og genre 
Nærværende afsnit tjener ikke som en egentlig genreanalyse af bekendtgørelser, idet der allerede er 

foretaget genreanalyser af denne genre af bl.a. Faber (1997, 2002) og Engberg (1998). Afsnittet har 

derimod til hensigt at belyse de sproglige karakteristika ved bekendtgørelsen som genre, som kan 

inddrages i forbindelse med analysen af erklæringsbekendtgørelsen og dennes engelske oversættelse 

i specialets anden del. 

Fagsprog er i modsætning til almensprog kendetegnet ved, at sprogbrugen inden for dette domæne 

er knyttet til bestemte samfundsgrupper eller fagområder, inden for hvilke kommunikation kræver 

en bestemt faglig viden, dvs. kendskab til speciel terminologi. Derudover er fagsproglig 

kommunikation karakteriseret ved en række specielle syntaktiske, leksikalske og semantiske træk 

(Engberg, 1998: 33+40-41). Lothar Hoffmann (1985) definerer fagsprog på følgende måde: 

”Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich 

begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in 

diesem Bereich tätigen Menchen zu gewährleisten” (Hoffmann, 1985: 53). Fagsprog er altså et 
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fagligt afgrænset område, inden for hvilket mennesker kommunikerer via de til fagområdet 

tilhørende specielle sproglige karakteristika.  

Der findes mange metoder til kategorisering af fagsproglige tekster, men en ofte anvendt metode til 

tekstinddeling er genreinddelingen, hvor hele tekstgrupper klassificeres ud fra kriterier om 

tekstgruppens syntaks, terminologi og stil, dvs. tekstinterne faktorer og efter tid, sted, funktion og 

kommunikationssituation (Engberg, 1998: 46), dvs. teksteksterne faktorer jf. figur 1 om tekstinterne 

og –eksterne faktorer. 

Juridiske tekster udgør en genre, idet disse tekster består af bestemte fællestræk på både det 

tekstinterne og –eksterne niveau. Den juridiske genre kan inddeles i en række undergenrer, med 

udgangspunkt i Anne Lise Kjærs opdeling af juridiske tekster i tre plan: bestemmelsesplanet, 

handlingsplanet og beskrivelsesplanet uafhængigt af, hvilket lands juridiske system, der er 

gældende (Kjær, 1990: 35). I nærværende speciale omtales kun tekster på bestemmelsesplanet, da 

erklæringsbekendtgørelsen hører under denne kategori. 

Tekster på bestemmelsesplanet er kendetegnet ved, at afsenderen har formuleret en tekst, der har 

bestemmelse for modtageren. Afsenderen bestemmer altså, hvordan et bestemt begreb skal opfattes, 

og om noget er lovligt, ulovligt eller påbudt. Tekster på dette plan er derfor udformet i et meget 

formelt sprog for ikke at skabe tvivl om betydningen af ytringerne for modtagere af disse tekster, jf. 

afsnit 6.2.1 og 6.2.2 om erklæringsbekendtgørelsens afsendere og modtagere og formålet med 

denne. Tekster på bestemmelsesplanet fastlægger rammer for bestemte handlinger, som en gruppe 

mennesker har ret eller pligt til at følge. (Engberg, 1998: 58). 

Love og bekendtgørelser befinder sig på dette plan. Den primære forskel på love og bekendtgørelser 

er, at love bestemmer, hvordan en gruppe mennesker i et givent samfund kan/skal/må/bør handle 

(Engberg, 1998: 58), hvor bekendtgørelser er ministerielle retsforskrifter, som har hjemmel i en lov, 

eller som har til formål at uddybe bestemmelserne, fremsat i en lov (Engberg, 1998: 59).  

Med hjemmel i revisorloven, er der den 26. juli 2008 udstedt en bekendtgørelse om godkendte 

revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) (Bilag 1). Erklæringsbekendtgørelsen regulerer 

dels revisors erklæringer med sikkerhed, dvs. erklæringer hvor revisor udtrykker en konklusion om 

et erklæringsemne, som f.eks. et revideret regnskab, dels regulerer den revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen, jf. afsnit 6.6, som omhandler den terminologiske gennemgang af 

nøgletermerne i kilde- og målteksten. 
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For at illustrere hvordan danske tekster på bestemmelsesplanet er opbygget, gives her et eksempel 

fra Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). De understregede dele af 

teksten er de relevante dele. Revisorloven bestemmer bl.a., at en revisor kan udføre bestemte 

handlinger, som det fremgår af denne lovs § 1, stk. 2: Loven finder anvendelse ved revisors 

afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om 

ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer 

med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. (Revisorloven, 2008: § 

1, stk. 2). Loven bestemmer altså, at en revisor, har bestemte rettigheder og pligter i kraft af sit 

virke og at handlingen kun må udføres af bestemte personer, nemlig revisorer jf. samme paragrafs 

stk.4 ”Ved »revisor« forstås i denne lov personer, der er godkendt efter §§ 3, 10 og 11, medmindre 

andet udtrykkeligt fremgår” (Revisorloven, 2008).  Her fastsætter lovgiveren altså en ramme for, 

den handling, som er fremført i § 1, stk. 2. Handlingen at afgive revisionspåtegninger, må kun 

udføres af bestemte personer, nemlig en ”godkendt revisor”.  

Tekster tilhørende genren på bestemmelsesplanet, kan inddeles hierarkisk, alt efter, hvor i 

bestemmelseshierarkiet, de befinder sig (Engberg, 1998: 59).  

Således findes Grundloven på det øverste niveau, idet denne lov bestemmer grundlaget for samtlige 

andre love, som derfor ligger på det næste niveau, og på det tredje niveau kommer 

bekendtgørelserne. Fra et sprogligt perspektiv reflekteres bestemmelsesrelationerne mellem 

teksterne på de enkelte niveauer, således at der på det indholdsmæssige plan i en bekendtgørelse 

ofte forekommer terminologi, som er anvendt i en lov (Engberg, 1998: 60)  

Med hensyn til tekstens form, er der forskelle at spore på de forskellige niveauer, idet 

bekendtgørelser ofte ændres, hvilket vil føre til en tilpasning til mere moderne sprogbrug til 

sammenligning med grundloven, som sjældent ændres (Engberg, 1998: 59-60). 

2.2 Juridiske teksttyper 
Tekster der befinder sig på bestemmelsesplanet, kan bestå af forskellige teksttyper, hvor forskellen 

mellem en genre og en teksttype skal forstås således, at genreinddelingen er en kategorisering af 

hele teksten (Engberg, 1998: 48) og teksttypeinddelingen er en kategorisering af dele af teksten, 

altså det sproglige materiale selve teksten er bygget op af og som bestemmes af tekstinterne faktorer 

(Engberg, 1998: 41+46).  
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Teoretikerne (bl.a. Faber et al, 1997: 18, Christensen, 2003: 64, Sarcevic, 1997: 9-11) er enige om, 

at love og bekendtgørelser i kraft af deres regulerende funktion primært har performative 

teksttypologiske træk, dvs. de er retsskabende. Hvor Faber et al opererer med to forskellige 

teksttyper, den performative og den informative teksttype, opererer Sarcevic desuden med en hybrid 

af de to (Sarcevic, 1997: 11). Tekster som hører ind under hybridkategorien er notater, 

processkrifter og søgsmål. Der henvises til afsnit 6.2.2 og 6.3.2 for information om kilde- og 

måltekstens teksttype og formål. 

I forbindelse med oversættelseskritik er det vigtigt, at oversættelseskritikeren gør sig klart, om 

oversætteren af en tekst har taget højde for, om nogle af ytringerne i målteksten er performative, 

idet det ikke er sikkert, at denne type ytringer nødvendigvis realiseres på samme måde i mål- og 

kildesproget (Faber et al 1997: 23). Det er derudover heller ikke sikkert, at kilde- og måltekst har 

samme funktion, hvorfor det er vigtigt for oversættelseskritikeren at kende til både kilde- og 

måltekstfunktionen med henblik på at kunne bestemme, om de valg, der er truffet i målteksten er 

hensigtsmæssige. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at bibeholde kildetekstens performative 

funktion i målteksten, hvis formålet med målteksten er at informere. 

2.3 Sproglige træk ved tekster på bestemmelsesplanet 
Det er vigtigt for oversættelseskritikeren at have indgående kendskab til kilde- og målsprogenes 

tekstkonventioner og til det fagområde, som behandles for at kunne vurdere, om de sproglige valg, 

som oversætteren har truffet i målteksten, er hensigtsmæssige. Kombinationen af viden om 

fagområdet og viden om tekstkonventionerne inden for den pågældende genre, gør oversætteren i 

stand til at producere oversættelser af den højest mulige kvalitet (Faber et al, 2002: 7 + Bergenholtz, 

1994: 41). 

Dette afsnit har derfor til formål at se nærmere på de sproglige træk i tekster på 

bestemmelsesplanet. Den viden, der genereres om teksternes sproglige træk vil anvendes i 

forbindelse med udarbejdelse af fremgangsmåden til brug ved analysen i specialets anden del. 

Faber et al (2002) understreger vigtigheden i både at have faktuel viden om selve det juridiske 

fagområde og viden om juridiske tekstkonventioner i forbindelse med oversættelse og 

oversættelseskritik af juridiske tekster. (Faber, et al, 2002: 8).  

I forbindelse med analysen i nærværende speciale er det ikke tilstrækkeligt blot at have kendskab til 

juridisk fagterminologi og juridiske tekstkonventioner, idet erklæringsbekendtgørelsen (bilag 1) 
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indeholder mere terminologi fra det økonomisk-finansielle område end fra det juridiske, i kraft af at 

bekendtgørelsen regulerer revisors skriftlige erklæringer. Det er derfor vigtigt, at 

oversættelseskritikeren sætter sig ind i det fagområde, der behandles i bekendtgørelsen for at kunne 

vurdere, om de terminologiske valg er hensigtsmæssige og dermed bidrager til at sikre 

oversættelsens kvalitet og validitet. 

Den faktuelle viden om bekendtgørelser er blevet genereret ovenfor i forbindelse med placeringen 

af bekendtgørelser på bestemmelsesplanet i funktionsanalysen. De juridiske tekstkonventioner vil 

begrænse sig til at omfatte en gennemgang af de leksikalske træk ved fagtekster eksemplificeret ved 

erklæringsbekendtgørelsen, idet det udelukkende er terminologien, der er genstand for en analyse i 

specialets kapitel 6.6. 

Nedenfor diskuteres de leksikalske karakteristika for tekster på bestemmelsesplanet, som fremført 

af Faber et al (1997: 33-36). Da specialets anden del fokuserer på terminologien, vil syntaks og 

semantik ikke blive belyst i nærværende speciale. Det er dog vigtigt at understrege, at de 

syntaktiske og semantiske træk er af afgørende betydning i forbindelse med en samlet 

oversættelseskritisk analyse, hvorfor den model, der udarbejdes i specialets kapitel kan anvendes i 

forbindelse med en samlet oversættelseskritisk analyse af en fagtekst.  

2.3.1 Leksikalske karakteristika 

Et meget karakteristisk kendetegn for juridisk og økonomisk sprogbrug er anvendelsen af 

fagterminologi jf. afsnit 2.1 om fagsprog og genre.  

For oversættelseskritikeren er det vigtigt at opnå kendskab til denne terminologi både i kilde- og 

målsprogskulturen, idet mange af de komplekse juridiske termer er grundfæstet i et unikt 

retssystem, og det er sjældent, at der er universalitet retssystemerne imellem. 

I nærværende speciale behandler erklæringsbekendtgørelsen emnet revisors skriftlige erklæringer, 

hvorfor det er vigtigt for oversætteren af bekendtgørelsen og oversættelseskritikeren at have 

kendskab til økonomisk sprog og de termer, der anvendes inden for domænet revisors skriftlige 

erklæringer. 

I erklæringsbekendtgørelsen kommer anvendelsen af den specielle fagterminologi bl.a. til udtryk i 

kildetekstens § 4, stk. (bilag 1): ”erklæring med sikkerhed” og § 14, stk. 3 ”erklæringsopgave med 

høj grad af sikkerhed” og ”erklæringsopgave med begrænset sikkerhed”, og i 

erklæringsbekendtgørelsens overskrift ”bekendtgørelse” Disse fire termer er eksempler på 
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økonomisk og juridisk fagsprogsterminologi, som er at finde i kildeteksten, og som er genstand for 

den oversættelseskritiske analyse i afsnit 6.6. 

Anvendelsen af den juridiske terminologi kommer desuden til udtryk gennem brugen af en række 

juridiske kollokationer, som ikke er at finde i almensproglige kommunikation. Sådanne 

kollokationer kan bestå af adjektiver og substantiver, eller substantiver og verber (Faber et al: 1997: 

33). Eksempler på sådanne kollokationer findes i kildetekstens § 5, stk. 6 (bilag 1): ”give et 

retvisende billede”, § 14, stk. 6:” til hvem erklæringsopgaven er overdraget”, og § 17, stk. 2: ”der 

kan pålægges […] strafansvar”. Havde sidstnævnte ytring været udtrykt i et mindre formelt sprog, 

kunne den i stedet have haft ordlyden: ”kan straffes for”. 

Juridisk sprogbrug er ydermere kendetegnet ved et gammeldags sprogbrug, som det ses af 

erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 4 ”såfremt det er foreskrevet i lovgivningen”. Hvis denne 

sætning fremgik af en mindre formel tekst, kunne ordlyden have været følgende ”hvis det står i 

loven”. 

Ud over terminologien er der en række sproglige træk
1
, der relaterer sig til tekstens form, som er 

relevante at kende til i forbindelse med oversættelse af tekster på bestemmelsesplanet. Disse træk 

omtales ikke nærmere i dette speciale, idet specialet fokuserer på terminologien. 

2.4 Sammenfatning 
I dette kapitel genereredes der generel viden om fagsproglige tekster på bestemmelsesplanet, dvs. 

tekster der bestemmer noget for modtageren i form af et forbud, et påbud, eller en tilladelse. En 

viden som ikke er kilde- eller målsprogsspecifik, men som kan anvendes i forbindelse med 

fagsproglig oversættelseskritik uanset sprogkombination.  

Tekster på bestemmelsesplanet består af forskellige teksttyper, hvis sproglige indhold muligvis 

realiseres på forskellig vis i henholdsvis kilde og målsprog, hvilket oversættelseskritikeren må have 

for øje i sin vurdering af den oversatte tekst. 

Derudover belyste dette afsnit de leksikalske træk, som karakteriserer danske tekster på 

bestemmelsesplanet, eksemplificeret ved erklæringsbekendtgørelsen. Det blev vist, at 

erklæringsbekendtgørelsen er kendetegnet ved brug af bestemt fagterminologi inden for både det 

juridiske og det økonomiske fagområde. Det er derfor vigtigt, at oversætteren og 

                                                           
1
Der henvises til Engberg (1998) for yderligere information om juridiske teksters syntaktiske og semantiske træk  
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oversættelseskritikeren har kendskab til dels sprogbrugen i bekendtgørelser, dels det fagområde, 

som behandles i bekendtgørelsen, dvs. i dette tilfælde emnet revisors skriftlige erklæringer.  

I næste kapitel præsenteres specialets oversættelsesteoretiske grundlag som sammen med den viden, 

der blev generet i nærværende kapitel vil danne rammerne for den model, som skal danne grundlag 

for analysen i specialets anden del. 

3. Oversættelsesteori og -metode 
I nærværende kapitel fremføres og diskuteres kort udvalgte oversættelsesteoretikeres tilgang til 

kvalitetsvurdering af oversættelse. Formålet med kapitlet er at fremkomme med de relevante 

områder inden for oversættelsesteorien, som skal inddrages i den model, som vil blive anvendt i 

analysen af fagsprogsoversættelse eksemplificeret ved den engelske oversættelse af 

erklæringsbekendtgørelsen i specialets anden del. 

3.1 Den ækvivalensbaserede tilgang til oversættelse  
Helt overordnet set kan oversættelsesteorien inddeles i to kategorier; den lingvistiske, eller 

ækvivalensbaserede tilgang og den funktionelle tilgang til oversættelse (Venuti, 2004: 5).  

Den ækvivalensbaserede tilgang til oversættelse var fremherskende i 1960-70’erne, hvor mange 

oversættelsesteoretikere var af den opfattelse, at translation proper (Nord, 2005: 26) var 

ensbetydende med, at målteksten skulle være ækvivalent med kildeteksten både med hensyn til 

form og indhold, som Catford definerede det: ”Trasnslation may be defined as follows: the 

replacement of textual material in one language (SL) by equivalent material in another language 

(TL)”. (Catford, 1965:20).  

Den ækvivalensbaserede tilgang til oversættelse vil næppe være relevant i nærværende speciale, da 

det er besværligt, endsige nærmest umuligt at overføre en kildeteksts form og indhold så præcist til 

målteksten, at det svarer til kildetekstens konventioner, idet de sproglige og syntaktiske strukturer i 

kilde- og målsprog sjældent er ens. Den oversatte fagtekst vil derfor komme til at fremstå meget 

forskellig fra andre, ikke oversatte fagtekster i det pågældende målsprog. 

Den ækvivalensbaserede tilgang til oversættelse kritiseres da også af flere nutidige 

overesættelsesteoretikere, herunder Christiane Nord (1997, 2005) og Mary Snell-Hornby (1995). 

sidstnævnte betegner ækvivalensbegrebet som ”illussionen om ækvivalens” (Snell-Hornby, 1995: 
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13), idet hun ikke mener, at det er muligt at opnå ækvivalens, som den defineres af de ældre 

oversættelsesteoretikere, netop på grund af sprogenes manglende symmetri.  

Set ud fra et fagsprogligt perspektiv giver både Lundquist (2007: 37) og Jakobsen (1991: 6-7) 

udtryk for, at funktionel oversættelse, som bl.a. Nord, Snell-Hornby, Reiβ og Vermeer er tilhængere 

af, er en god metode til brug i forbindelse med fagsproglig oversættelse, som Jakobsen (1991) 

udtrykker det: ”oversættelse indebærer fagkulturel transfer, ikke (blot) syntaktisk forbundet 

overførsel af et lingvistisk indhold, der foreligger uafhængigt af den givne 

kommunikationssituation”. (Jakobsen, 1991: 7) Dvs. at den funktionelle tilgang ikke udelukkende 

inddrager tekstlingvistiske faktorer i forbindelse med produktion af en måltekst med også 

teksteksterne faktorer, så som kommunikationssituationen. 

På baggrund af dette, vil den oversættelsesteoretiske tilgang i dette speciale være den funktionelle 

tilgang, som den belyses i det næste afsnit. 

3.2 Den funktionelle tilgang til oversættelse 

I modsætning til de lingvistisk orienterede oversættelsesteoretikeres anskuelse af oversættelse som 

værende graden af måltekstens ækvivalens med, eller troskab mod kildetekstens form og indhold, 

tillægger nyere tids funktionelle oversættelsesteoretikere kommunikationssituationen i kilde- og 

målsprogskulturen større betydning i forbindelse med oversættelse (Pedersen, V H., 1994: 39-40). 

Dvs., at i modsætning til de ækvivalensorienterede oversættelsesteoretikere, tillægger de 

funktionelle teoretikere også teksteksterne faktorer betydning i forbindelse med produktion af 

målteksten (jf. Nord, 2005: 43 og Reiβ, 1971/2000: 66-87).  

Den tyske oversættelsesteoretiker Katharina Reiβ introducerede i 1971 i værket ”Translation 

Criticism - The Potentials & Limitations” sit syn på oversættelseskritik, og var banebrydende inden 

for området oversættelseskritik, idet hendes teori inddrager teksteksterne faktorer i vurderingen af 

målteksten (Reiβ, 1971/2000: 66-87).  

Reiβ er således af den opfattelse, at oversættelseskritikeren, for så objektivt som muligt at kunne 

vurdere kvaliteten af målteksten, skal tage højde for tre faktorer: kildetekstens teksttype, 

lingvistiske elementer og teksteksterne faktorer. Den optimale måltekst er ifølge Reiβ bevarelse af 

kildetekstens teksttype, for som hun udtrykker det: ”one of the most important principles for 

translators is complete fidelity to the intent of the original author”. (Reiβ, 1971/2000: 16).  
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Reiβ anfører ligeledes, at det i forbindelse med oversættelseskritik er relevant at inddrage 

teksteksterne faktorer, dvs. situation, tid, sted, og afsender-modtagerforhold. Det er ifølge Reiβ 

således kun ved at inddrage disse elementer, at oversættelseskritikeren vil kunne vurdere, om 

oversætteren har truffet de korrekte valg i sin oversættelse, idet de valg, der er truffet i kildeteksten 

afhænger af de ekstralingvistiske forhold (Reiβ, 1971/2000: 86). 

Det må dog stadig konkluderes, at Reiβ’ tilgang til oversættelseskritik ligger tæt op ad de lingvistisk 

orienterede oversættelsesteoretikeres, idet Reiβ, som nævnt ovenfor, anfører, at der udelukkende 

kan være tale om en oversættelse, såfremt måltekstens teksttype svarer til kildetekstens og dermed 

ikke inddrager måltekstens genrekonventioner i sin kritik.  

Dette syn (kildetekstækvivalens) ændrer Reiβ imidlertid delvist, da hun sammen med Vermeer 

(1984) i værket ”Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie” udtrykker vigtigheden i, at 

målteksten opfylder det korrekte formål i målsprogskulturen. Flere moderne 

oversættelsesteoretikere tilslutter sig dette funktionelle syn på oversættelse, bl.a. Mary Snell-

Hornby (1995) og Christiane Nord (1997, 2005). 

Reiβ og Vermeer benævner deres funktionelle tilgang til oversættelse skoposteorien, som egentlig 

første gang blev introduceret af Vermeer i 1978. Skoposteorien tager udgangspunkt i oversættelsens 

formål, dvs. dens skopos. Ifølge Vermeer bestemmes de valg, som oversætteren af en tekst træffer 

af måltekstens formål, som ikke nødvendigvis er den sammen som kildetekstens (Vermeer, 2000: 

227), og heri ligger forskellen mellem Vermeers syn og Reiβ oprindelige tilgang til oversættelse.  

Målet med oversættelse er derfor ifølge funktionalisterne måltekstens opfyldelse af sin funktion i 

målsprogskulturen (Nord, 2005: 27), dvs. målteksten vurderes i sin kontekst. 

Hvor Reiβ oprindeligt betragtede kildeteksten, som den basis, som målteksten skulle lægge sig 

tættest muligt opad med hensyn til teksttype, sprog og situation, betragter Vermeer og Reiβ nu blot 

kildeteksten som et informationstilbud til oversætteren (Reiβ/Vermeer, 1984: 67 ff.)  

Christiane Nord adskiller sig her fra Vermeer og Reiβ, idet hun vægter kildeteksten højere end Reiβ 

og Vermeer, som jo blot betragter kildeteksten som et informationstilbud. Nord anfører, at 

oversætteren skal være loyal over for både kildetekstforfatteren (og dermed også kildeteksten) og 

måltekstlæseren, idet hun mener, at oversætteren – og dermed også oversættelseskritikeren – har et 

ansvar over for kildetekstforfatterens intention med kildeteksten, og at skoposreglen gør at: ”the 
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translation purpose justifies the translation procedures” (Nord, 1997: 124). Denne antagelse kan 

ifølge Nord være et problem, hvis målteksten har et andet formål end kildeteksten, og dermed kan 

komme i strid med, hvad afsenderen af kildeteksten oprindeligt havde til formål at kommunikere.  

Oversætteren har også ifølge Nord en forpligtelse til at udvise loyalitet over for 

målsprogsmodtageren, idet denne har en forventning om, og en bestemt opfattelse af, hvad en 

oversættelse er og hvilken relation, der skal være mellem kilde- og måltekst (Nord, 1997: 124). 

De funktionelle teoretikere vælger således at tillægge den kultur og de sprogkonventioner, der 

eksisterer i målsprogskulturen en dominerende vægt, mens oversættelsesopdraget (hvis en sådan 

foreligger) bestemmer, hvordan målteksten skal udformes, dvs. om oversættelsesstrategien skal 

være kilde- eller målsprogsorienteret, eller en kombination, jf. afsnit 3.2.2 om 

oversættelsesstrategier og kilde- og målsprogsorientering.  

Da skoposteorien fremsætter krav om, at de valg, som oversætteren af en tekst træffer, skal styres af 

måltekstens funktion, er det nødvendigt for oversættelseskritikeren at være i besiddelse af en 

metode, som kan anvendes til at vurdere oversætterens valg og vurdere, om eventuelle andre valg 

bedre ville kunne bidrage til opfyldelse af skopos. Christiane Nord (2005) har udarbejdet en metode 

til brug i forbindelse med oversættelseskritik (Nord, 2005: 182 ff.). Nords tilgang til 

oversættelseskritik danner grundlaget for udarbejdelsen af den model, som skal bruges i analysen i 

specialets anden del.  

3.2.1 Skopos og Christiane Nords tilgang til oversættelseskritik 

Nords (2005) tilgang til oversættelseskritik er baseret på en komparativ analyse af kilde- og 

måltekst, dvs. en sammenligning af forskelle og ligheder mellem kilde- og målsprogsstrukturerne i 

kilde- og målteksten (Nord, 2005: 180). Denne sammenligning er nødvendig, idet det ikke er 

sikkert, at kilde- og måltekst udfylder samme funktion, fordi der kan være forskelle i kilde- og 

måltekstens kommunikationssituationer. Der kan således være elementer fra kildeteksten, som er 

overført uhensigtsmæssigt til målteksten (Nord 2005: 180). 

Ifølge Nords metode skal også oversættelsesprocessen og de oversættelsesstrategiske og -metodiske 

valg, som oversætteren af målteksten har truffet, vurderes. På baggrund af disse faktorer kan 

oversættelseskritikeren, ifølge Nord, vurdere, om målteksten på tilstrækkelig vis opfylder den 

intenderede funktion i måltekstsituationen, det vil sige om oversættelsen opfylder skopos. (Nord, 
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2005: 180). Nord inddrager altså i højere grad kildeteksten i sin oversættelseskritik i forhold til 

Vermeer, jf. også afsnit 3.2. 

Nords metode til oversættelseskritik er meget grundig og indeholder – muligvis på grund af hendes 

didaktiske tilgang til oversættelse – et skema, som oversættelseskritikeren skal udfylde med henblik 

på at sammenligne kilde- og måltekst med hensyn til kommunikationssituation, tekstfunktion, 

indhold og form (Nord, 2005: 160). Dette skema inddrages ikke i nærværende speciale, da det er 

meget omfattende, og formålet med dette speciale ikke er at udarbejde en didaktisk orienteret model 

til brug ved oversættelseskritiske analyser, men derimod en model, som kan anvendes i praksis til 

professionelle oversættelser.  

Nord foreslår, at oversættelseskritikeren starter med slutproduktet, dvs. med en analyse af det, Nord 

betegner målteksten-i-situationen. Målteksten-i-situationen består af en analyse af teksteksterne 

faktorer, dvs. den kommunikative situation og den tekstuelle funktion og tekstinterne faktorer, dvs. 

tekstens indhold og form (Nord, 2005: 41). Oversættelseskritikeren skal herefter sammenligne de 

tekstinterne og -eksterne faktorer og herudfra udlede, om målteksten passer ind i den situation, som 

den befinder sig i, og dermed om den opfylder den intenderede funktion (Nord, 2005: 182).  

Nord har udarbejdet en model til brug i forbindelse med analysen af teksteksterne og –interne 

faktorer, som hun noget misvisende benævner ”modellen for kildetekstanalyse
2
” (Nord, 2005: 41 

ff.), idet modellen ligeledes kan bruges til at analysere målteksten. Modellen fremgår nedenfor af 

figur 1. Dette speciale inddrager kun de elementer af modellen, der er markeret med blåt, dvs. de 

teksteksterne faktorer og terminologien. Det er dog vigtigt at understrege, at samtlige elementer i 

modellen er vigtige i forbindelse med en samlet oversættelseskritisk analyse. Modellen som er 

udarbejdet i specialets kapitel 4 kan således også anvendes til en samlet oversættelseskritisk 

analyse, dvs. den er udarbejdet med henblik på at kunne inddrage samtlige tekstinterne og –eksterne 

elementer i en oversættelseskritik. 

 

 

 

                                                           
2
 Nords model for kildetekstanalyse indeholder en grundig gennemgang af samtlige tekstinterne og –eksterne faktorer 

til brug ved den oversættelseskritiske analyse. Der henvises til Nord, 2005: 41 ff., for yderligere information. Idet 
nærværende speciale udelukkende fokuserer på terminologi, inddrages modellen ikke i sin helhed i specialet. 



24 

 

TEKSTEKSTERNE FAKTORER TEKSTINTERNE FAKTORER 

Hvem (afsender/tekstproducent) siger 

til hvem (modtager) 

med hvilket formål (afsenders intenderede 

hensigt) 

gennem hvilket medie (skriftlig/ 

mundtlig) 

hvor (produktionssted/modtagelsessted) 

hvornår (tid for produktion og modtagelse) 

hvorfor (afsenders motiv for produktion af 

teksten og modtagers motiv for at læse teksten) 

en tekst med 

hvilken funktion (bestemmes af 

kommunikationssituationen)? 

Om hvilket emne 

siges hvad  

hvad siges ikke 

i hvilken rækkefølge (tekstopbygning) 

ved hjælp af hvilke non-verbale elementer 

med hvilke ord (terminologi) 

i hvilken tone 

med hvilke sætninger (syntaks)? 

 

 

Med hvilken effekt? 

Figur 1: Christiane Nords model for kildetekstanalyse (Nord, 2005: 41 ff.) 

Oversættelseskritikeren arbejder sig tilbage til begyndelsen, dvs. efter analysen af målteksten-i-

situationen, foretages en analyse af overførselsprincipperne. Denne undersøgelse indebærer en 

undersøgelse af, hvorvidt der i målteksten er taget højde for oversættelsesopdraget, hvis en sådan 

eksisterer, og om der foreligger informationer om de valgte oversættelsesstrategier og –problemer 

(Nord, 2005: 183). I praksis vil disse informationer nok næppe foreligge, idet den professionelle 

oversætter ofte bliver stillet over for en oversættelsesopgave fra en tredjepart, og ikke skal 

fremlægge informationer om selve oversættelsesprocessen.  

I nærværende speciale kendte oversættelsesbureauet heller ikke til oversættelsesopdraget (jf. bilag 

3), men dette blev fremskaffet efter kontakt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som var 

opdragsgiveren. 

Såfremt der ikke foreligger informationer om overførselsprincippene, skal oversættelseskritikeren 

gå videre til analysen af kildeteksten-i-situationen, som foretages på samme måde som analysen af 

målteksten-i-situationen og efterfølgende gå tilbage og analysere de formodede 

overførselsprincipper ved at sammenholde kilde- og måltekst. (Nord, 2005: 183-184).  

Kommunikations

situation 
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Foreligger informationerne om overførselsprincipperne, analyseres disse først, og herefter foretages 

en analyse af kildetekst-i-situationen. 

Analysen af kildeteksten-i-situationen sammenholdt med overførselsprincipperne danner ifølge 

Nord en såkaldt måltekstprofil. Måltekstprofilen danner et billede af, hvordan målteksten burde se 

ud og skal sammenlignes med den egentlige måltekst og dermed danne grundlag for undersøgelsen 

af, om måltekstens skopos er opfyldt. (Nord, 2005: 182-184). 

Ifølge Nords metode kan succeskriteriet for målteksten defineres som:”if the TT profile is 

congruent with the target text, the translation can be regarded as functionally adequate” (Nord, 

2005: 184), dvs. hvis måltekstprofilen svarer til målteksten, er skopos opfyldt. Dvs. oversættelsens 

kvalitet og validitet sikres bedst, hvis målteksten svarer til måltekstprofilen. 

Nords metode for oversættelseskritik kan forekomme en smule ulogisk, da det vil være svært at 

vurdere de valg, som oversætteren af målteksten har truffet uden først at have læst og analyseret 

kildeteksten og oversættelsesopdraget, hvis en sådan eksisterer. Dermed ikke sagt, at Nords 

fremgangsmåde er forkert, men i nærværende speciale synes det mere logisk at begynde den 

oversættelseskritiske analyse med først at gennemlæse oversættelsesopdraget, efterfulgt af en 

analyse af kildetekst-i-situationen og på det grundlag udarbejde en måltekstprofil, som indeholder 

de anbefalede oversættelsesstrategier (for nærmere omtale af oversættelsesstrategierne henvises til 

afsnit 3.2.2 og 3.2.2.1). Først herefter analyseres måltekst-i-situationen og de anvendte 

oversættelsesstrategier, som sammenlignes med måltekstprofilen og de anbefalede 

oversættelsesstrategier. 

Da det i dette speciale er termerne, som er genstand for en analyse af, hvorledes de bidrager til 

opfyldelse af skopos, er det relevant at se på, hvordan termerne er overført fra kilde- til måltekst. 

Dette gøres ved at se på, hvilke oversættelsestrategier, oversætteren af målteksten har gjort brug af, 

og i hvilken grad disse valg medvirker til opfyldelse af skopos. I afsnit 3.2.2 og 3.2.2.1 nedenfor 

gennemgås de oversættelsesstrategier, som vil blive anvendt i fremgangsmåden i dette speciale. 

3.2.2 Oversættelsesstrategier 

For at kunne vurdere hvorledes oversættelsen af termerne i fra kilde- til måltekst bidrager til 

opfyldelse af skopos, er det nødvendigt at se på, hvilke oversættelsesstrategier, der er anvendt i 

forbindelse med oversættelse af termerne. Her benytter Nord sig på det globale niveau af, hvad hun 

selv benævner hhv. den dokumentariske og den instrumentale oversættelsesstrategi (Nord, 1997: 48 
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ff., jf. Vermeer, 1986: 34). Disse to strategier svarer til hhv. en kildesprogsorienteret og 

målsprogsorienteret tilgang til oversættelse. Den kildesprogsorienterede eller dokumentariske 

oversættelsesstrategi læner sig tæt op ad kildeteksten mht. form og indhold, hvorimod den 

målsprogsorienterede, eller instrumentale strategi læner sig op ad kommunikationssituationen og 

dermed målteksten (Nord, 2005: 80-81). 

Andre oversættelsesteoretikere opererer med lignende globale strategier, f.eks. Newmark (1981), 

som benytter betegnelsen semantic vs. communicative oversættelse, og House (1977/1997), der 

opererer med begreberne covert vs. overt oversættelse. Teoretikerne har således overordnet 

defineret en kildesprogsrettet og en målsprogsrettet tilgang til oversættelse, og de er også enige om, 

at strategierne ikke skal ses som dikotomier, men at der godt kan forekomme kildesprogsorienterede 

elementer i en ellers målsprogsorienteret oversættelse. 

Det er oversættelsesopdraget, hvis en sådan foreligger, der bestemmer, hvilken overordnet strategi, 

der skal være dominerende i oversættelsen. 

Modellen, som skal anvendes i analysen i specialets anden del, vil netop blive udarbejdet med 

henblik på at kunne anvendes ved en oversættelseskritik, som ikke nødvendigvis er baseret på en 

enten-eller løsning, dvs. enten en kildesprogsrettet eller en målsprogsrettet oversættelsesstrategi. 

Modellen har i stedet til hensigt at skulle kunne anvendes til at vurdere, hvorledes kilde- og 

målsprogsorienterede (term)valg i målteksten bidrager til opfyldelse af måltekstens skopos og 

dermed på bedste vis sikrer måltekstens kvalitet og validitet. 

Oversættelseskritikeren skal i forbindelse med sin vurdering af en oversættelse være opmærksom 

på, hvilke oversættelsesproblemer der kan have været til stede i forbindelse med 

oversættelsesprocessen. Når det ud fra oversættelsesopdraget (hvis en sådan foreligger) er blevet 

bestemt, om det skal være den kilde- eller den målsprogsorienterede tilgang, eller en kombination af 

de to, der skal være den anbefalede overordnede strategi, kan oversættelseskritikeren med 

udgangspunkt i dette valg analysere de oversættelsesproblemer, der måtte være i teksten. 

3.2.2.1 Lokale oversættelsesstrategier 

Faber et al opererer i forbindelse med oversættelse af terminologiske oversættelsesproblemer, som 

skyldes divergens mellem kilde- og målsprogskulturenes retssystemer med strategierne direkte 

overførsel, funktionel ækvivalent og kulturel ækvivalent (Faber et al, 2002: 23). Det vurderes dog, at 

disse strategier også kan finde anvendelse inden for andre fagsprogsområder end det juridiske, 
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hvilket vil være tilfældet i nærværende speciale, idet erklæringsbekendtgørelsen både indeholder 

elementer fra det juridiske og det økonomiske fagsprogsdomæne. Faber et als 

oversættelsesstrategier kan på hver sin måde bidrage til at sikre kvalitet og validitet i målteksten. 

Ved den direkte overførsel vælger oversætteren uforandret at overføre udtryk i kildeteksten til 

målteksten. Dette valg er i særdeleshed kildesprogsorienteret og ved en direkte overførsel må det 

være forventeligt, at måltekstlæseren har et sådant kendskab til det kildesproglige retssystem eller 

den kildesproglige revisorlovgivning, at han umiddelbart ville kunne forstå den direkte overførsel. I 

forbindelse med oversættelse fra dansk til engelsk, vil det næppe være forventeligt, at oversætteren 

ville benytte sig af denne strategi, idet der ikke er ret mange engelsksprogede modtagere, der forstår 

dansk.   

Når oversætteren vælger at oversætte en term i med en funktionel ækvivalent term, forklares et 

kildesprogligt begreb ved brug af et målsprogligt overbegreb (Faber et al, 2002: 23). Denne strategi 

går godt i tråd med den funktionelle tilgang til oversættelse, idet oversætteren den både er loyal 

over for kildetekst- og måltekstlæseren jf. afsnit 3.2 omhandlende den funktionelle tilgang til 

oversættelse.  

Den sidste strategi, som Faber et al opererer med, er kulturel ækvivalens, som er orienteret imod 

målteksten (Faber et al, 2002: 23-24), hvor oversætteren vælger at oversætte et kildesprogligt 

begreb med et tilsvarende begreb i målsproget. Dette kræver dog, at der findes en sådan ækvivalent 

i målsproget. 

Oversættelsesproblemer og manglende faktuel viden om det fagområde, der er genstand for 

oversættelsen, samt manglende viden om kilde- og målsprogskonventionerne kan føre til 

oversættelsesfejl, som forstyrrer modtagerens forståelse af målteksten og dermed skopos. 

Oversættelsesfejlene går derfor ud over oversættelsens kvalitet og dermed også validiteten. 

Begrebet oversættelsesfejl belyses i nedenstående afsnit. 

3.2.3 Oversættelsesfejl 

De funktionelle teoretikeres vægt på opfyldelse af måltekstens funktion som succeskriterium for en 

vellykket oversættelse påvirker naturligvis også disse teoretikeres opfattelse af, hvad der kan 

kategoriseres som en oversættelsesfejl, hvilket vil blive belyst i nedenstående afsnit. 

Tilhængere af den funktionelle tilgang til oversættelse jf. Vermeer (2000) og Nord (1997, 2005) er 

af den opfattelse, at brud på målsprogskulturens genrekonventioner vægter tungere end sproglige 
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fejl i en oversættelse, da formålet med oversættelsen er, at budskabet når frem til 

målsprogsmodtageren på en sådan måde, at han ikke undres over teksten (Nord 2005: 186-187).  

Oversættelseskritikeren skal derfor, ud fra skopostilgangen til oversættelse vurdere, i hvilken grad 

måltekstens skopos er opfyldt. Det er i denne forbindelse vigtigt for både oversætteren, men også 

for oversættelseskritikeren at kende til måltekstens skopos, for at kunne vurdere om oversætteren 

har truffet de korrekte valg i sin oversættelse. 

Således kan en fejl ifølge Nord defineres som manglende opfyldelse af måltekstens funktion, eller 

manglende opfyldelse af oversættelsesopdraget.  

Hvis f.eks. oversættelsesopdraget beskriver, at målteksten skal være en nøjagtig gengivelse af 

kildeteksten, ville selv den mindste sproglige eller tegnsætningsmæssige fejl tælle som manglende 

opfyldelse af måltekstens funktion. Men hvis oversættelsesopdraget derimod kun fremsætter krav 

om en overordnet gengivelse af kildeteksten, vil f.eks. udeladelser være acceptable.  

Nord tager således afstand fra den ækvivalensbaserede tilgang, hvor en bestemt fejl altid vil 

betegnes som værende en fejl – uanset oversættelsesopdragets ordlyd. Nord vægter kvag sin 

funktionelle tilgang til oversættelse pragmatiske fejl højere end sproglige normer, dvs. forbrydelse 

mod afsenders intention, manglende hensyntagen til modtagere og deres situation vægtes højere end 

grammatiske fejl.  

I forbindelse med oversættelseskritik af juridiske tekster på bestemmelsesplanet vil det dog være 

tvivlsomt udelukkende at vurdere en oversættelses kvalitet ud fra dens opfyldelse af sin funktion i 

målsprogskulturen. Og det må i dette tilfælde antages, at selv den mindste sproglige fejl, det 

værende af syntaktisk, leksikalsk eller semantisk karakter, må bidrage til, at modtagerens forståelse 

af teksten muligvis forstyrres. Dette argument er baseret på det faktum, at tekster på 

bestemmelsesplanet udviser en høj grad af præcision jf. afsnit 2.2 og derfor må overføres helt 

præcist til modtagerne i målsprogskulturen. 

I forbindelse med vurderingen af erklæringsbekendtgørelsens engelske oversættelse bør der derfor 

tages højde for selv den mindste sproglige fejl, hvis formålet med specialet havde været at 

gennemføre en samlet vurdering af oversættelsen. Da specialet udelukkende fokuserer på 

oversættelse af termerne og disses bidrag til opfyldelse af måltekstens skopos, vil en terminologisk 

oversættelsesfejl her betragtes som værende oversættelse af en kildesprogsterm med en misvisende 
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eller forkert term i målsproget. I målteksten i nærværende speciale sikres kvalitet og validitet 

således bedst ved at udelukke selv den mindste sproglige fejl. 

3.3 Sammenfatning 
I specialets tredje kapitel genereredes der viden om den oversættelsesteoretiske og –metodiske 

tilgang, som specialet er bygget op omkring. 

Specialet er baseret på den funktionelle skopos-tilgang til oversættelseskritik, hvor de valg som 

oversætteren træffer, skal være styret af måltekstens formål. Specialet læner sig op ad Christiane 

Nords tilgang til oversættelseskritik, hvilket betyder, at kildeteksten ikke udelukkende betragtes 

som et informationstilbud til oversætteren, men derimod inddrages i oversættelseskritikken, idet der 

kan være forskelle i kilde- og målteksternes kommunikationssituationer, og det kan ved at inddrage 

kildeteksten vurderes, om de valg, der er truffet i målteksten, er hensigtsmæssige med henblik på 

opfyldelse af dennes skopos.  

Nords tilgang til oversættelseskritik er således baseret på en komparativ analyse af kilde- og 

måltekst med hensyn til disses tekstinterne og –eksterne faktorer. Analysen af kilde- og måltekst 

skal danne grundlag for en såkaldt måltekstprofil, dvs. en beskrivelse af, hvordan målteksten helst 

skulle udformes for at opfylde skopos. Måltekstprofilen skal sammenlignes med den oprindelige 

måltekst med henblik på at undersøge, om skopos er opfyldt. Kvalitet og validitet sikres ifølge den 

funktionelle tilgang til oversættelse derfor bedst, når målteksten svarer til måltekstprofilen. 

Dette speciale fokuserer på termernes bidrag til opfyldelse af skopos og trækker således på en 

række oversættelsesstrategier, som skal anvendes i forbindelse med analysen af, hvorvidt termerne 

bidrager til opfyldelse af måltekstens skopos og dermed oversættelsens kvalitet og validitet. Der 

lægges ved analysen af termerne vægt på, om termerne er kilde- eller målsprogsorienterede og i 

hvilken grad dette valg bidrager til opfyldelse af måltekstens skopos. 

Slutteligt genereredes der i dette kapitel viden om betydningen af begrebet oversættelsesfejl, hvor 

de funktionelle teoretikere betragter fejl, som bidrager til manglende opfyldelse af skopos som 

oversættelsesfejl. I dette speciales sammenhæng betragtes enhver fejl dog som oversættelsesfejl, 

idet tekster på bestemmelsesplanet skal være meget præcist oversat for ikke at skabe misforståelser 

for modtageren og dermed forringe kvalitet og validitet. 
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4. Fremgangsmåde 
Med udgangspunkt i specialets kapitel 2 og 3 præsenteres i nærværende kapitel den model, som vil 

blive brugt i forbindelse med analysen af erklæringsbekendtgørelsen i specialets anden del.  

4.1 Gennemlæsning af oversættelsesopdrag 
Nord foreslår jf. afsnit 3.2.1, at oversættelseskritikeren påbegynder sin analyse af oversættelsen med 

at gennemlæse målteksten og analyserer denne mht. kommunikationssituation, form og indhold og 

derefter arbejder sig baglæns og afslutter med analysen af kildeteksten.  

I den model, som skal anvendes i dette speciale, tager oversættelseskritikken udgangspunkt i 

gennemlæsning af oversættelsesopdraget, idet en sådan eksisterer, jf. bilag 3 og derudfra dannes et 

billede af måltekstens skopos.  

Hvis oversættelsesopdraget ikke foreligger, vil det ofte være muligt at gætte sig frem til formålet 

med oversættelsen og derudfra træffe beslutning om de kilde- og målsprogsorienterede valg.  

4.2 Analyse af kilde- og måltekst 
Når oversættelsesopdraget er gennemlæst, skal oversættelseskritikeren gennemlæse kildeteksten og 

analysere dennes kommunikationssituation og tekstfunktion, dvs. dens teksteksterne faktorer. 

Herefter analyseres målteksten efter samme fremgangsmåde som ved kildeteksten og de resultater, 

der er fremkommet ved analysen af kildetekstens teksteksterne faktorer, sammenlignes med 

måltekstanalysen, for at se om der er forskelle, der skal tages højde for.  

Ud fra det formodede skopos fremsat i oversættelsesopdraget, og analysen af kilde- og måltekstens 

teksteksterne faktorer kan det vurderes, hvilke termer i målteksten, der gerne skulle være 

målsprogsorienterede, og hvilke termer, der gerne skulle være kildesprogsorienterede med henblik 

på at opfylde skopos. Der udarbejdes således en måltekstprofil, som skal bidrage til at sikre 

måltekstens kvalitet og validitet. Denne måltekstprofil sammenlignes med den udarbejdede 

måltekst. 

Der foretages på denne måde en sammenligning af, hvordan termerne i målteksten reelt er blevet 

oversat med hvordan de evt. kunne oversættes mere hensigtsmæssigt. Det analyseres derudover, om 

der findes deciderede fejl i termvalget, som bidrager negativt til opfyldelse af skopos, dvs. om der 

er valgt forkerte termer, som er misvisende.  
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Analysen i nærværende speciale fremkommer ikke med et konkret resultat af, om skopos er opfyldt 

eller ej, da dette kræver en analyse af samtlige tekstinterne og –eksterne elementer i kilde- og 

måltekst. Analysen har udelukkende til formål at vise, hvilke termer, der evt. bidrager til opfyldelse 

af skopos og dermed sikrer måltekstens kvalitet og validitet. Nedenfor illustreres modellen grafisk. 
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                  Figur 2: Model til brug ved oversættelseskritik af fagtekster (Kilde: egen tilvirkning) 

Oversættelsesopdraget er illustreret i en stiplet kasse, som her betyder, at der ikke altid findes et 

oversættelsesopdrag.  
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Modellen ovenfor er udarbejdet med henblik på at skulle kunne anvendes til en samlet analyse af 

juridiske og økonomiske tekster, dvs. en analyse af både indhold og form. I dette speciale anvendes 

modellen dog udelukkende til at bestemme termvalgenes medvirken til opfyldelse af skopos, 

hvorfor ”form” er angivet i parentes. 

5. Delkonklusion: Teoretisk og metodisk del 
I specialets første del blev den model udarbejdet, som skal danne grundlag for analysen i specialets 

anden del. Modellen tager udgangspunkt i den funktionelle skopostilgang til oversættelse og 

Christiane Nords idéer om oversættelseskritik. Det betyder, at det er oversætterens strategiske valg 

skal reflektere måltekstens formål, eller skopos og at kildeteksten skal inddrages i 

oversættelseskritikken, og ikke blot betragtes som et informationstilbud til oversættelseskritikeren.  

Det er nødvendigt at inddrage kildeteksten, idet der kan være forskelle i kilde- og målteksternes 

skopos, hvilket kan resultere i, at oversætteren bør træffe nogle bestemte oversættelsesstrategiske 

valg i målteksten med henblik på at opfylde dennes skopos og dermed sikre måltekstens kvalitet og 

validitet. 

Modellen i nærværende speciale tager udgangspunkt i oversættelsesopdraget, hvis en sådan findes, 

hvorefter først kildetekstens teksteksterne faktorer analyseres med henblik på at bestemme 

kildetekstens kommunikative funktion. Dernæst analyseres målteksten efter samme principper. Med 

udgangspunkt i en sammenligning af analysen af kilde- og måltekstens kommunikative funktioner 

og oversættelsesopdraget udarbejdes en måltekstprofil, som indeholder de anbefalede 

oversættelsesstrategier i forbindelse med oversættelsen af kildeteksten fra dansk til engelsk. 

Herefter analyseres det, hvordan termerne reelt er overført fra kilde- til måltekst, med henblik på at 

klarlægge, i hvilken grad de eventuelle kilde- eller målsprogsorienterede valg, der er truffet i 

forbindelse med oversættelsen af termerne fra dansk til engelsk, bidrager positivt eller negativt til 

opfyldelsen af skopos og dermed sikrer måltekstens kvalitet og validitet. 

I specialets første del blev det ligeledes vist, at bekendtgørelser, uanset oprindelsesland, hører til 

den kategori af fagsproglige tekster, der bestemmer noget for modtageren i form af forbud, påbud, 

eller tilladelse. Det er derfor nødvendigt med en meget præcis oversættelse af bekendtgørelsens 

sproglige indhold for at sikre kvalitet og validitet i teksten. Af denne årsag vil begrebet 

oversættelsesfejl i nærværende speciale betragtes som enhver sproglig fejl.   
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Dette speciale fokuserer på termernes bidrag til opfyldelse af skopos og inddrager derfor en række 

oversættelsesstrategier i fremgangsmåden til brug ved oversættelseskritiske analyser, som kan 

medvirke til at analysere de termvalg, som er truffet i målteksten med henblik på at klarlægge, om 

disse valg bidrager til at opfylde skopos og dermed sikrer måltekstens kvalitet og validitet. 

Oversættelsesstrategierne betragtes ikke som dikotomier, men nærmere som et redskab til at 

beskrive de valg, der er truffet i teksten – og som sagtens på bedste vis kan sikre kvalitet og validitet 

og dermed også skopos ved at kombinere kilde- og målsprogsorienterede termer.
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DEL 2: ANALYSEDEL 

 

6. Oversættelseskritisk analyse 
Specialets anden del er baseret på den model, som blev udarbejdet i kapitel 4. Først præsenteres 

oversættelsesopdraget, dernæst analyseres og sammenlignes kilde- og målteksternes 

kommunikationssituationer og tekstuelle funktioner. Herefter præsenteres de anbefalede 

oversættelsesstrategier, dvs. måltekstprofilen, efterfulgt af analysen af termerne, de på termerne 

anvendte oversættelsesstrategier, og evt. alternative oversættelsesforslag og -strategier fremføres. 

Slutteligt konkluderes der på de oversatte termers bidrag til opfyldelse af måltekstens skopos. 

6.1 Oversættelsesopdrag 

Baggrunden for at lade erklæringsbekendtgørelsen oversætte til engelsk var den stigende 

internationalisering af den danske revisorlovgivning. Det specifikke oversættelsesopdrag var: 

”primært at gøre den danske revisorlovgivning lettere tilgængelig for udenlandske 

tilsynsmyndigheder, dvs. give dem mulighed for at gøre sig bekendt med danske regler” (jf. bilag 

3). Kildetekstproducenten, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, engagerede et professionelt 

oversættelsesbureau, Inter-Set, til at producere målteksten, jf. afsnit 6.3.1 om måltekstens 

tekstproducent.  

Som nævnt i indledningen går den danske revisorlovgivning i skrivende stund gennem en proces, 

hvor den tilpasses til international lovgivning. EU's 8. direktiv om lovpligtig revision af regnskaber 

blev i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye danske revisorlov af 18. juni 2008 således 

implementeret i dansk revisorlovgivning.  

På baggrund af denne internationalisering lod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen revisorloven og to 

vigtige bekendtgørelser, herunder erklæringsbekendtgørelsen oversætte til engelsk (jf. bilag 1+2).  

6.2 Kildetekstens kommunikationssituation og funktion 
I dette afsnit analyseres kildetekstens teksteksterne faktorer, dvs. kommunikationssituationen og 

tekstfunktionen efter Nords model for kildetekstanalyse, jf. figur 1. 

6.2.1 Tekstproducent, afsender og modtager 

Bilag 1, ”Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)”, udgør 

den kildetekst, som danner grundlag for analysedelen i specialet. Denne bekendtgørelse er udstedt 
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af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hjemmel i revisorlovens § 16, stk. 4, og § 54, stk. 2 (bilag 1). 

Erklæringsbekendtgørelsen regulerer erklæringer med sikkerhed, som udstedes af en godkendt 

revisor og som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2009: 4+11). 

Kildetekstens afsender er Økonomi- og Erhvervsministeriet, som via Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen har udstedt erklæringsbekendtgørelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er dermed 

tekstproducent, og den egentlige afsender er Økonomi- og Erhvervsministeriet (bilag 1). 

Det er for oversættelseskritikeren vigtigt at have kendskab til modtagerne af kildeteksten, idet den 

sproglige udformning af kildeteksten delvist bestemmes af modtagernes forudsætninger for at forstå 

teksten. Idet modtagerne af målteksten ikke nødvendigvis har samme forudsætninger for at forstå 

indholdet af teksten, som kildetekstmodtagerne, skulle denne eventuelle forskel på målgrupperne 

gerne give udslag i en målgruppetilpasset måltekst. 

De primære modtagere af kildeteksten er eksperter, primært de efter revisorloven godkendte 

revisorer (Revisorloven, 2008: § 3+§ 10), som udsteder erklæringerne, og de myndigheder, der 

holder tilsyn med erklæringsafgivelserne. I og med at erklæringsbekendtgørelsen er tilgængelig via 

internettet, som de fleste danske borgere har adgang til fra hjemmet, er den potentielle målgruppe 

større, end hvis den kun var tilgængelig i papirform.  

Bekendtgørelser udformes i et formelt sprog for at udtrykke nøjagtigheden i de ytringer, der har 

retsvirkning for brugerne, jf. afsnit 2.1. omhandlende fagsprog og genre. Dette høje 

formalitetsniveau afspejler ligeledes en forventning om, at modtagerne er eksperter inden for 

området revision. 

6.2.2 Formål (skopos) 

Formålet med kildeteksten er at få revisor til at rette sig efter de bestemmelser eller retningslinjer, 

som er fremsat i erklæringsbekendtgørelsen, jf. afsnit 2.1 omhandlende tekster på 

bestemmelsesplanet.  

Kildetekstens afsender har således til hensigt at få revisorer og revisionsvirksomheder til at handle 

på en bestemt måde, som er fremsat i bekendtgørelsen. Formålet med kildeteksten er derfor 

performativ, dvs. teksten skal udfylde en bestemmende funktion over for revisor.  
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6.2.3 Medie 

Erklæringsbekendtgørelsen er skriftlig og bekendtgjort i Lovtidende A, hvor alle de love, 

bekendtgørelser og anordninger, som kundgøres i Lovtidende offentliggøres (Lovtidende.dk, 2009). 

Derudover findes erklæringsbekendtgørelsen på internetsiden restsinformation.dk, som indeholder 

alle danske love og bekendtgørelser i elektronisk form.  

På Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside er bekendtgørelsen også at finde, da Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, som nævnt ovenfor, udarbejder love og bekendtgørelser inden for 

revisionsområdet på vegne af Økonomi- og Erhvervsministeriet.   

Kildetekstens medium er forbundet med mange af tekstens andre teksteksterne og -interne faktorer, 

så som målgruppen jf. afsnit 6.2.1, idet det primært vil være eksperter, der søger den information, 

der er at finde i Lovtidende og på Retsinformation. Ligeledes fortæller kildetekstens medium noget 

afsenders hensigt, idet de tekster der offentliggøres i Lovtidende og på Retsinformation, har til 

hensigt at udfylde en performativ funktion over for modtageren. 

6.2.4 Tid og sted 

Produktions- og modtagelsesstedet for kildeteksten er af mindre relevans i nærværende speciale, 

idet stedet ikke som sådan har betydning for oversættelsens kvalitet. Dette punkt vil derfor ikke 

blive diskuteret nærmere. Bekendtgørelsen skaber dog bestemmelser for revisorer og 

revisionsvirksomheder i Danmark, hvorfor det må forventes, at der er visse kulturbundne termer, 

som oversættelseskritikeren skal være specielt opmærksom på i sin analyse af målteksten. I 

forbindelse med oversættelse af kulturbundne emner er det vigtigt, at der er anvendt en 

oversættelsesstrategi, som gør det muligt for modtageren at forstå betydningen af termen. 

Erklæringsbekendtgørelsen blev udstedt den 26. juni 2008 (bilag 1) og er i skrivende stund stadig 

gyldig, hvorfor der ikke skal tages højde for ændringer i de juridiske rammebestemmelser i 

erklæringsbekendtgørelsen ved vurderingen af målteksten.  

6.2.5 Motiv 

Motivet bag kildeteksten er at skabe bestemmelser, der uddyber en række af de regler, der er 

reguleret af revisorloven i medfør af implementeringen af EU's 8. direktiv i Danmark. Motivet er 

derfor tæt forbundet med kildetekstens formål, som jf. afsnit 6.2.2 er at få revisor til at rette sig efter 

de bestemmelser eller retningslinjer, som er fremsat i erklæringsbekendtgørelsen. Motivet skabes 

således af et behov for lovgivning på erklæringsområdet, hvor formålet skabes ud fra et behov om 

revisors handling ud fra denne lovgivning.  
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Motivet relaterer sig således til grunden til, at teksten blev til, dvs. situationen inden tekstens 

tilblivelse, hvor formålet relaterer sig til, hvad afsenderen ønsker at opnå efter tekstens tilblivelse 

(Nord, 2005: 53+74-75). 

6.2.6 Funktion 

Kildetekstens funktion er performativ, dvs. den har en retsvirkende funktion over for modtageren, 

dvs. den godkendte revisor, som udarbejder erklæringerne jf. afsnit 6.2.1 omhandlende 

kildetekstens modtagergruppe.  

6.3 Måltekstens kommunikationssituation og funktion 
I dette afsnit analyseres måltekstens kommunikationssituation og tekstfunktion efter Nords model 

for kildetekstanalyse, jf. figur 2. Ud fra analysen af kommunikationssituationen, kan tekstens 

kommunikative funktion bestemmes. 

6.3.1 Tekstproducent, afsender og modtager 

Måltekstens tekstproducent er ikke lig med afsenderen, som er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Producenten af målteksten er et professionelt oversættelsesbureau, Inter-Set Translation (bilag 2). 

Oversættelsesbureauet skal altså formidle det budskab, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har 

formidlet til danske eksperter inden for revisionsområdet, til et målsprogligt publikum, som 

formodentlig ikke har kendskab til den danske revisorlovgivning, men som stadig er eksperter inden 

for området jf. oversættelsesopdraget i afsnit 6.1. Sproget i målteksten skulle derfor gerne have et 

højt formalitetsniveau. Ligeledes indikerer mediet, jf. afsnit 6.3.3, at modtagerne må forventes at 

være eksperter. 

Havde måltekstmodtagerne i stedet. været lægfolk, ville der muligvis have været behov for at 

eksplicitere nogle af termerne, og for at konstruere sætningerne på en mindre kompleks måde. 

6.3.2 Formål (skopos) 

Måltekstafsenderens intenderede hensigt med oversættelsen af erklæringsbekendtgørelsen er, jf. 

afsnit 6.1 om oversættelsesopdraget, at udenlandske revisionstilsynsmyndigheder skal have 

information om gældende danske lovgivning inden for domænet revisors skriftlige erklæringer. 

Formålet med målteksten er altså at udfylde en informativ funktion jf. afsnit 2.2. om juridiske 

teksttyper. Måltekstens skopos er således at informere udenlandske eksperter om dansk lovgivning 

inden for domænet revisors skriftlige erklæringer. 
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Selvom der gerne skulle være overensstemmelse mellem den intenderede hensigt og tekstens 

funktion, er dette ikke altid tilfældet. Såfremt tekstproducenten af målteksten ikke formår at skabe 

en tekst, der udfylder sin funktion over for modtageren, opfyldes skopos sandsynligvis ikke.  

6.3.3 Medie 

Måltekstens medie er skriftligt, og teksten er offentliggjort på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

engelsksprogede hjemmeside, hvorfra det er muligt for udenlandske revisionstilsynsmyndigheder at 

hente den oversatte bekendtgørelse (Inter-Set Translation, 2008). 

Det formodes, at det er eksperter, som vil søge information om fagligt relevante emner på Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsens engelsksprogede hjemmeside. Mediet fortæller således her noget om, at 

modtagerne må forventes at være eksperter jf. afsnit 6.3.1 om måltekstens modtagere. 

6.3.4 Tid og sted 

Produktionsstedet for målteksten må forventes at være mindre relevant i nærværende analyse, idet 

det er underordnet, om teksten er produceret i Danmark eller i udlandet. Modtagelsesstedet derimod 

er mere relevant, idet det på baggrund af den formodede brede og tværkulturelle målgruppe 

forventes, at der er tale om flere modtagelsessteder. I forbindelse med oversættelseskritikken af 

målteksten er det vigtigt at vurdere, hvorledes kulturbundne elementer er overført til modtagerne, 

således at differentierede modtagergrupper vil kunne forstå betydningen af det danske udtryk. Tiden 

for produktion og modtagelse af målteksten er 2008, dvs. et kort stykke tid efter kildetekstens 

ikrafttrædelse. Det skal derfor ikke angives nogen steder, at der er nye eller ændrede regler siden 

produktionen af kildeteksten, og der skal heller ikke være forskydninger i forhold til temporal 

deiksis, idet bekendtgørelsen stadig er gældende.  

Dog vides det i skrivende stund, at IFAC har udgivet nye standarder for 2009 (International 

Federation of Accountants, 2009), og der muligvis er terminologiske ændringer indeholdt i de nye 

standarder. Disse mulige ændringer inddrages dog ikke i vurderingen af måltekstens eventuelle 

opfyldelse af skopos, idet kildeteksten er baseret på de gamle internationale standarder fra 2008. 

6.3.5 Motiv 

Motivet bag målteksten falder i dette tilfælde sammen med formålet, idet motivet bag målteksten er 

at informere udenlandske revisionstilsynsmyndigheder om dansk revisorlovgivning på 

erklæringsområdet, fordi dansk revisorlovgivning i stigende grad internationaliseres. Formålet er at 

målsprogsmodtagerne skal opnå viden om dansk lovgivning på baggrund af denne information.  
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6.3.6 Funktion 

Måltekstens kommunikative funktion kan bestemmes ud fra ovenstående analyse af tekstens 

afsender, modtager, formål, medie, tid, sted og motiv. Måltekstens kommunikative funktion er 

informativ.  

6.4 Sammenligning af kilde- og måltekstens kommunikationssituationer og 

funktioner 
I dette afsnit analyseres forskelle og ligheder mellem kilde- og måltekstens 

kommunikationssituationer og funktioner. 

Hvor formidlingen mellem afsender og modtager for kildetekstens vedkommende foregår som en 

kommunikation fra ekspert til ekspert, hvor både afsender, tekstproducent og modtager er eksperter 

inden for revisionsområdet, er formidlingskanalen for måltekstens vedkommende lidt anderledes. 

Måltekstformidlingen foregår nemlig som en kommunikation fra en ekspert, Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, gennem en tekstproducent, der er semi-ekspert på området 

(oversættelsesbureauet) til andre eksperter, men som ikke er eksperter inden for den danske 

revisorlovgivning. 

Både kilde- og måltekstens modtagere er eksperter inden for revisionsområdet, men hvor 

kildetekstmodtagerne har indgående kendskab til den danske lovgivning, forventes det, at 

måltekstmodtagerne kun har kendskab til den internationale lovgivning på området. Det er derfor 

vigtigt, at det professionelle oversættelsesbureau i kraft af sit virke som måltekstproducent er i stand 

til at formidle eventuelle kulturbundne termer på en sådan måde, at måltekstmodtagerne vil kunne 

forstå betydningen af termen i tekstens kontekst. 

Idet måltekstproducenten ikke er ekspert inden for revisionsområdet, er det vigtigt, at 

oversættelsesbureauet sætter sig grundigt ind i den fagterminologi, der anvendes på området for at 

kunne producere en måltekst, som er forståelig for tekstens modtagere jf. afsnit. 2.3 om kravene til 

faktuel viden i forbindelse med fagsprogsoversættelse. Det er derfor også vigtigt for 

oversættelseskritikeren at kontrollere, om de termer, der er valgt i oversættelsen, er korrekte. 

Formålet med kilde- og måltekst adskiller sig fra hinanden, idet kildeteksten har til formål at 

udfylde en performativ funktion, idet den har retsvirkning i Danmark. Målteksten derimod har til 

formål at udfylde en informativ funktion, idet målteksten ingen retsvirkning har for sin målgruppe i 

målsprogskulturen.  
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Selvom formålet med målteksten er at udfylde en informativ funktion, er det ikke ensbetydende 

med, at med at formålet indfries, og er dette tilfældet, vil skopos ikke være opfyldt. Analysen af 

måltekstens termer vil bidrage til at udlede, i hvilken grad målteksten opfylder sin funktion. 

Såvel kilde- som måltekstens medium er skriftlig, idet kildeteksten officielt kundgøres i Lovtidende 

A, på retsinformation.dk og på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. Målteksten er at finde 

på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens engelsksprogede hjemmeside. Medierne for både kilde- og 

måltekst tiltrækker eksperter, idet det formodes, at disse vil søge faglig information på netop disse 

sider. I forbindelse med den oversættelseskritiske analyse i nærværende speciale er mediet derfor 

relevant, idet medievalget manifesterer, at formalitetsniveauet i målteksten gerne skulle reflektere 

kildetekstens, blot skal målteksten fremstå som en informativ tekst, hvilket den også gør med 

påskriften ”only the Danish document has legal validity ” jf. bilag 2.  

Både kilde- og måltekstens produktionssteder er af mindre relevans for nærværende speciale. Det 

vigtige er at have kendskab til, at kilde- og måltekst omhandler danske forhold – hvor producenten 

så sidder og forfatter sin tekst er af mindre betydning. Modtagelsesstedet for kildeteksten er 

ligeledes af mindre betydning, idet det formodes, at målgruppen er dansk og forstår dansk, uanset 

hvor den befinder sig. Modtagelsesstedet derimod er af større betydning, idet modtagermålgruppen 

består af modtagere fra forskellige kulturer og med forskellig sproglig baggrund. Det er derfor 

vigtigt, at de sproglige valg, der er truffet i oversættelsen reflekterer, at forskellige modtagerkulturer 

kan forstå teksten. Produktionstiden er for både kilde- og måltekst 2008, dvs. der er ikke den store 

forskydning mellem hverken kilde- og måltekstens produktions- eller modtagelsestider. Målteksten 

skulle derfor gerne skulle gengive kildeteksten så præcist som muligt, og der skal ikke være 

forskydninger i temporal deiksis, eller tages højde for en evt. ny lovgivning på området. 

6.5 Måltekstprofil og anbefalede oversættelsesstrategier 
På baggrund af de informationer der foreligger i oversættelsesopdraget, sammenligningen af kilde- 

og måltekstens kommunikationssituationer og funktioner, ville det være mest hensigtsmæssigt, at 

kildesprogsorientere de juridiske termer i målteksten. Dette skal ses i lyset af afsenderens, dvs. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ønske om at informere udenlandske tilsynsmyndigheder om den 

danske revisorlovgivning, som har retsvirkning i Danmark. Måltekstens formål er derfor at udfylde 

en informativ funktion jf. afsnit 2.2 om juridiske teksttyper og afsnit 6.3.2 og 6.3.6 om måltekstens 

formål og funktion. Modtagerne af målteksten er af opdragsgiver defineret som udenlandske 

tilsynsmyndigheder, og er således ikke afgrænset til at omfatte en specifik målsprogskultur, men 
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blot udenlandske revisionstilsynsmyndigheder, dvs. eksperter. Det ville på grund af den 

differentierede målgruppe derfor være svært at målsprogsorientere termerne til en bestemt 

modtagergruppe. 

De økonomiske termer skulle gerne være målsprogsorienterede, idet den danske revisorlovgivning 

er baseret på de internationale standarder og de danske termer dermed må forventes at stamme fra 

IFACs internationale retningslinjer på revisionsområdet. 

Derudover er det vigtigt, at målteksten fremstår som en oversættelse, fordi den ikke har en 

performativ funktion som kildeteksten, men derimod en informativ funktion. 

De anbefalede oversættelsesstrategier vil derfor være en kombination af kildesproglige juridiske 

termer og målsproglige økonomiske termer, hvilket danner rammerne om måltekstprofilen. 

I det næste afsnit analyseres den eneste tekstinterne faktor terminologi, jf. Nords model for 

kildetekstanalyse, figur 1; med henblik på at bestemme, i hvilken grad terminologien eventuelt 

bidrager til opfyldelse af skopos. 

6.6 Terminologi 
Som nævnt i kapitel 2.3.1, er et af de fremherskende leksikalske træk ved fagsproglige tekster, 

herunder erklæringsbekendtgørelsen, brugen af speciel fagterminologi.  

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder terminologi fra to fagområder, det juridiske og det 

økonomisk-finansielle, hvorfor oversætteren og oversættelseskritikeren må have baggrundsviden 

om begge fagområder. 

For at kunne vurdere i hvilken grad måltekstens skopos er opfyldt set fra et terminologisk 

perspektiv, undersøges en række relevante nøgletermer nedenfor med henblik på at klarlægge, om 

den strategi, oversætteren har valgt i forbindelse med oversættelse af termen, bidrager til opfyldelse 

af måltekstens skopos, som er at informere udenlandske revisionstilsynsmyndigheder om gældende 

dansk revisorlovgivning jf. afsnit 6.3.2.  

Termerne er udvalgt med udgangspunkt i deres relevans enten i forhold til det økonomiske 

fagsprogsområde, dvs. emnet revisors skriftlige erklæringer, eller i forhold til juridisk fagsprog, idet 

erklæringsbekendtgørelsen hører ind under den juridiske tekstgenre. 
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Da erklæringsbekendtgørelsen i overvejende grad består af økonomiske termer, vil der forekomme 

flere af disse i analysen i forhold til de juridiske termer. De termer, som er blevet udvalgt til brug 

ved analysen er følgende: 

Økonomiske termer: 

 Erklæring (med sikkerhed) 

 Erklæringsopgave (med sikkerhed) 

 Revisionspåtegning 

 Udtalelse (om ledelsesberetningen) 

 Konklusion 

 

Juridiske termer: 

 Bekendtgørelse 

 Kapitel 

 Paragraf 

 Stykke 

6.6.1 Økonomisk term: Erklæring (med sikkerhed) 

Erklæringsbekendtgørelsen regulerer erklæringer med sikkerhed og udtalelser om 

ledelsesberetninger, som udelukkende er afgivet af registrerede, statsautoriserede eller andre 

godkendte revisorer i Danmark, og som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug, dvs. 

der skal foreligge et trepartsforhold (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009: 11). 

 

Erklæringsbekendtgørelsen regulerer således ikke andre erklæringer end dem med sikkerhed, 

selvom disse andre erklæringer delvist er omfattet af revisorloven (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

2009: 4).  

Erklæringer, som er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen, dvs. som ikke udelukkende er bestemt 

til hvervgivers eget brug, kan inddeles i erklæringer med høj grad af sikkerhed og erklæringer med 

begrænset sikkerhed. Begge erklæringstyper udtrykker altid en revisionskonklusion. Konklusionen 

er positivt formuleret, hvis der er tale om en erklæring med høj grad af sikkerhed og negativt 

formuleret, hvis der er tale om en erklæring med begrænset sikkerhed (Erhvervs- og 
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Selskabsstyrelsen, 2009: 39). Fælles for samtlige erklæringer, der er omfattet af 

erklæringsbekendtgørelsen er, at de alle udtrykker en eller anden grad af sikkerhed. 

I erklæringsbekendtgørelsens overskrift skal termen (godkendte revisorers) erklæringer forstås som 

et overbegreb, der både dækker over erklæringer med høj grad af sikkerhed og erklæringer med 

begrænset sikkerhed, idet de erklæringer, der reguleres af erklæringsbekendtgørelsen begrænser sig 

til at omfatte erklæringer med sikkerhed. Termen erklæringer fungerer således i 

erklæringsbekendtgørelsens overskrift synonymt med erklæring med sikkerhed, idet ” loven3 skelner 

mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer. Erklæringer med sikkerhed er omfattet af 

hele loven og af erklæringsbekendtgørelsen. Andre erklæringer er kun omfattet af nogle få bestemmelser 

i loven og er ikke omfattet af erklæringsbekendtgørelsen” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009: 4).  

 

I måltekstens overskrift og § 1, stk. 2-4 er erklæring/er/ne og erklæringen udelukkende oversat med 

report(s) og erklæringer med sikkerhed i § 1 er oversat med assurance reports.  

 

Oversættelsen af erklæring/er/ne med report(s) i målteksten, falder godt i tråd med IFACs anvendelse af 

termen report i de internationale revisionsstandarder.  

 

Et eksempel på anvendelse af report findes i International Standard on Quality Control 1: ”The firm 

should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that the 

firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and 

that reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances.” 

International Federation of Accountants, 2008: 160).  

 

Den tilsvarende danske revisionsstandard, RS1, har følgende ordlyd: “Firmaet skal etablere et 

kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give høj grad af sikkerhed for, at firmaet og dets personale 

overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer afgivet af 

firmaet eller dets partnere er passende efter omstændighederne” (Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer, 2009b: 34). Her ses det, at den danske standard, som er baseret på den internationale 

standard anvender erklæringer som oversættelse for report.  

 

                                                           
3
 Revisorloven 
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Ligeledes fremgår ækvivalensen mellem report og erklæring i både den internationale og den danske 

begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed: ” Any written report issued is expressly restricted 

for use by only the intended users specified in the report” (International Federation of Accountants, 

2008: 193), ”enhver skriftlig afgiven erklæring udtrykkeligt er begrænset til de i erklæringen angivne 

tiltænkte brugere” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 2009a: 18). 

 

Undersøges termen assurance reports, som er anvendt som oversættelse for erklæringer med sikkerhed  

i måltekstens § 1 (jf. bilag 2), fremgår det ligeledes, at den engelske term stammer fra de internationale 

standarder og derfra er oversat til dansk med termen erklæring med sikkerhed i de danske 

revisionsstandarder.  

Eksempler på brugen af assurance report findes flere steder i de international de internationale 

retningslinjer, bl.a. i begrebsrammen:”It is the subject matter information about which the 

practitioner gathers sufficient appropriate evidence to provide a reasonable basis for expressing a 

conclusion in an assurance report” (International Federation of Accountants, 2008: 191). Den 

tilsvarende danske tekst findes i den danske begrebsramme som følger: ”Det er om emneindholdet, 

revisor tilvejebringer tilstrækkeligt og egnet bevis som basis for at kunne udtrykke en konklusion i 

en erklæring med sikkerhed” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009a: 17). Ligeledes 

anvendes termen assurance report i selve de internationale standarder, bl.a. i ISA 3000, 

(International Federation of Accountants, 2008: 925). Sammenlignes teksten fra ISA 3000 med den 

tilsvarende danske revisionsstandard RS 3000, ses det her, at den danske term, der anvendes for 

assurance report er erklæring med sikkerhed (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 

516).  

Termen auditor‟s report ses også i praksis som oversættelse af termen erklæring, hvor erklæring 

ikke har betydningen revisionspåtegning, hvilket bl.a. er tilfældet i RS 402 (Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 246), hvor følgende ordlyd er at finde ”erklæring fra 

serviceleverandørens revisor”. I den tilsvarende ISA 402 er ordlyden: ”service organization 

auditor‟s report” (International Federation of Accountants, 2008: 422). Det ser derfor ud til at 

termerne auditor‟s report og assurance report i praksis kan anvendes synonymt med hinanden med 

betydningen erklæring. 

For nærmere omtale af termerne auditor‟s report og revisionspåtegning henvises til afsnit 6.6.3 

omhandlende en detaljeret analyse af den pågældende term. 
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Regnskabsordbogen foreslår derudover termen statement som oversættelse af erklæring i 

forbindelse med erklæringsbekendtgørelsens overskrift, dvs. ”Danish Executive Order on 

Statements Made by State-Authorised and Registered Public Accountants”.  

Denne oversættelse er af erklæring er mere generel, idet statement refereres til som værende ”a 

written report recording a numer of data, such as financial statement”.  (Nielsen m. fl., 2003: 

statement). Regnskabsordbogens oversættelsesforslag kunne muligvis være baseret på, at 

erklæringsbekendtgørelsen både regulerer erklæringer med sikkerhed og udtalelser om 

ledelsesberetningen, hvorfor regnskabsordbogen foreslår oversættelse med en funktionel ækvivalent 

jf. afsnit 3.2.2.1 om lokale oversættelsesstrategier. 

Erklæring med sikkerhed er i måltekstens § 4 (jf. bilag 2) oversat med termen assurance 

engagement. Denne oversættelse må anses som værende en fejl, idet assurance engagement 

henviser til den danske term erklæringsopgave med sikkerhed (Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer, 2009b: 14 + International Federation of Accountants, 2008: 189). Der refereres således i 

målteksten til selve opgaven og ikke til erklæringen, som er tilfældet i kildeteksten. Den korrekte 

oversættelse er derfor assurance report. 

I begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed defineres erklæringsopgave med sikkerhed 

på følgende måde: ”Begrebet ”assurance engagements” er oversat til ”erklæringsopgaver med 

sikkerhed”. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009a: 14). Her ses det tydeligt, at den 

danske term er en oversættelse af den internationale term, hvorfor assurance engagement også kun 

bør anvendes i forbindelse med oversættelse af termen erklæringsopgave med sikkerhed og ikke 

erklæring med sikkerhed.  

Sammenfattende kan det udledes, at analysen af termen erklæring (med sikkerhed) viser, at den 

engelske oversættelse af termen i målteksten stammer fra terminologien i de internationale 

standarder, hvorfor oversættelsen af termen er målsprogsorienteret. Denne målsprogsorientering 

bidrager positivt til opfyldelsen af måltekstens skopos, kvalitet og validitet, idet skopos netop var at 

informere udenlandske interessenter om dansk revisorlovgivning på erklæringsområdet – herunder, 

at dansk lovgivning er baseret på de internationale standarder. Det kan dog skabe forvirring generelt 

blandt folk, der beskæftiger sig med revision, at f.eks. underbegrebet auditor‟s report anvendes om 

overbegrebet assurance report, i de tilfælde, hvor auditor‟s report ikke har betydningen 

revisionspåtegning. 
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6.6.2 Økonomisk term: Erklæringsopgave (med begrænset sikkerhed/høj grad af sikkerhed) 

I kildeteksten (bilag 1) omtales termerne erklæringsopgave/r/n, erklæringsopgave med begrænset 

sikkerhed og erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed i erklæringsbekendtgørelsens § 14.  

Termen erklæringsopgave/r/n er samtlige steder i målteksten blevet oversat med assurance 

engagement, hvilket svarer til den term, som anvendes i internationalt regi. I kildeteksten omtales 

termen erklæringsopgave/r/n uden appositionen med sikkerhed, med undtagelse af overskriften 

Andre erklæringer med sikkerhed lige inden § 13 (bilag 1) og de to steder i § 14, hvor der specifikt 

henvises til erklæring med begrænset sikkerhed og erklæring med høj grad af sikkerhed (bilag 1). 

Dette skyldes, at der med erklæringsopgaven refereres til de i overskriften omtalte erklæringer med 

sikkerhed. Dette ses af termens bestemte form, som bl.a. anført i udsagnene: ”beskrivelse af 

erklæringsopgaven” og ”erklæringsopgavens formål” (Bilag 1: § 14, stk. 1, litra 1+§14, stk. 2).  

I målteksten har oversætteren dog valgt konsekvent at anvende termen assurance engagement som 

oversættelse af termen erklæringsopgaven (Bilag 2: § 14, stk. 1, litra 1+§ 14 stk. 2, stk. 3, stk. 6). 

Denne engelske oversættelse svarer til den danske term erklæringsopgaven med sikkerhed. 

Måltekstoversætteren har altså valgt at oversætte termen med den præcise betydning, i stedet for 

blot at anvende audit engagement, hvilket ville svare til den term, der er anvendt i kildeteksten. 

I praksis ses en synonym anvendelse af termen erklæringsopgave
4
 med erklæringsopgave med 

sikkerhed, hvilket ses af resultatet af en undersøgelse udarbejdet af Mourier og Vesterli (2009: 7-8) 

i et forskningsprojekt, som bl.a. omhandler terminologien i de internationale revisionsstandarder 

(bilag 4). Mourier og Vesterli har påvist, at overbegrebet erklæringsopgave i praksis anvendes 

synonymt med underbegrebet erklæringsopgave med sikkerhed. I tillæg hertil kom Mourier og 

Vesterli frem til, at i praksis anvendes den danske term erklæringsopgave både om den engelske 

term engagement
5
 og om den engelske term assurance engagement, som har betydningen 

erklæringsopgave med sikkerhed. Dette er også tilfældet i nærværende bekendtgørelse, hvor den 

danske kildetekstterm erklæringsopgave/n/ns (bilag 1: § 14, stk. 1, litra 1 + § 14, stk. 2+3+6) 

samtlige steder i målteksten er oversat med assurance engagement.  

                                                           
4
 Mourier og Vesterli (2009) har udarbejdet et komplet begrebssystem over revisors erklæringsopgaver, og der 

henvises til dette (bilag 6), hvis der ønskes et detaljeret overblik over samtlige erklæringsopgaver, som både er 
omfattet af revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. 
5
 Engagement skal her forstås som auditor’s engagement. 
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Denne lille forskel har dog ingen betydning i relation til succeskriteriet for opfyldelse af 

måltekstens skopos, tværtimod, idet termen assurance engagement manifesterer over for 

måltekstlæseren, at der er tale om erklæringsopgaver med en eller anden grad af sikkerhed.  

Formålet med en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed, er ”at reducere opgaverisikoen til et 

acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af en 

positivt udtrykt konklusion” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 17). Dette formål 

svarer præcist til det formål, som IFAC definerer det, de betegner som en reasonable assurance 

engagement: “The objective of a reasonable assurance engagement is a reduction in assurance 

engagement risk to an acceptably low level in the circumstances of the engagement as the basis for 

a positive form of expression of the practitioner‟s conclusion.” (International Federation of 

Accountants, 2008: 138).  

 

Kildeteksttermen erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed er i målteksten (jf. bilag 1: § 14, stk. 

3) blevet oversat med reasonable assurance engagement, hvilket således svarer til den term, der 

anvendes af IFAC (International Federation of Accountants, 2008: 137-138). Der er derfor fuld 

ækvivalens mellem de to termer. Den danske lovgivning er baseret på IFACs internationale 

retningslinjer, og den danske term stammer derfor fra de internationale retningslinjer. I forbindelse 

med oversættelsen af termen reasonable assurance engagement til dansk er der foregået en del 

diskussioner om, hvorvidt den danske oversættelse heraf skulle være erklæringsopgave med en høj 

grad af sikkerhed, eller om det skulle være erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Valget 

faldt på sidstnævnte forslag, idet FSR mente, at en ville skabe en forventning om, hvorvidt der 

eksisterede flere grader af sikkerhed, der således var højere end en høj grad. Valget faldt derfor på 

erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. (Kjersgaard, 11. november 2009: interview).  

 

Hvorvidt tilføjelsen en ville gøre skabe større tvivl om, hvorvidt der fandtes flere og højere 

sikkerhedsgrader end høj¸ er uvist, idet termen erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed 

ligeledes ville kunne skabe forventning om, at der ville eksistere flere grader af sikkerhed; nemlig 

en højere og en højeste grad af sikkerhed, hvilket ikke er tilfældet. En erklæringsopgave med høj 

grad af sikkerhed giver ikke fuldstændig sikkerhed, men stiller den højest mulige grad af sikkerhed, 

som revisor kan give. 
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Erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (bilag 1, § 14, stk. 3) er i målteksten oversat med 

limited assurance engagement, hvilket svarer til den internationale term (International Federation of 

Accountants, 2008: 137-138) 

 

Analysen af kildeteksttermerne erklæringsopgave (med sikkerhed) og disses oversættelser i 

målteksten viser, at de oversatte termer er målsprogsorienterede, idet kildeteksttermerne oprindeligt 

stammer fra de internationale standarder og er en oversættelse til dansk herfra. Oversætterens valg 

bidrager her positivt til opfyldelse af skopos, idet termvalget i målteksten illustrerer, at den danske 

revisorlovgivning er baseret på de internationale retningslinjer. Der er fuld ækvivalens mellem 

kilde- og målsprogstermerne. 

6.6.3 Økonomisk term: Revisionspåtegning 

Revisionspåtegningen er ”revisors erklæring om den udførte revision” (bilag 1: § 3) og omtales i 

kildetekstens kapitel 2: ”Afgivelse af erklæringer”. De revisionsstandarder, som 

revisionspåtegningen baseres på er RS 700: ”Den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt 

regnskab med generelt formål” RS 701
6
: ”Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning” og 

720: ”Andre oplysninger i dokumenter der indeholder reviderede regnskaber”. (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2009: 7). 

Kildeteksttermen revisionspåtegning/en/er er samtlige steder i målteksten oversat med termen 

auditors‟ report eller auditor‟s report (bilag 1+2: bl.a. §3, stk. 1, §5, stk. 1, §7, stk. 1) . Kun 

singularis-formen auditor‟s report ses i de internationale standarder, bl.a. i ISA 700 ”the auditor‟s 

report on financial statements” (International Federation of Accountants, 2008: 562). 

Pluralisformen auditors‟ reports anvendes i de internationale standarder, bl.a. i ISA 700, når der er 

tale om flere påtegninger (International Federation of Accountants, 2008: 561). Det anbefales at 

være konsekvent i termvalget og anvende termen auditor‟s report med mindre, der er tale om flere 

rapporter. Regnskabsordbogen.dk foreslår auditor‟s report som synonym til auditors‟ report.  

 

I § 4 i målteksten ses det, at måltekstoversætteren har valgt at oversætte termen erklæringerne med 

termen auditors‟ report. Måltekstoversætteren har altså valgt at informere modtageren om, at der er 

tale om en revisionspåtegning, hvilket kun ligger implicit i den danske term erklæringerne, idet 

kapitlets overskrift henviser til, at der er tale om revisionspåtegninger på reviderede regnskaber. 

                                                           
6
 RS 701 erstattes i 2010 af RS 705 og 705 i overensstemmelse med de internationale standarder, ISA 705 og 706 



49 

 

Den ekstra service, der ligger i måltekstoversætterens valg om at oversætte erklæringerne med 

termen  auditors‟ report, bidrager positivt til opfyldelse af skopos, idet modtageren af teksten med 

denne information er fuldstændig sikker på, at den erklæringstype, der er tale om her er en 

revisionspåtegning.  

Det kan på baggrund af diskussionen af termen revisionspåtegning udledes, at der er anvendt en 

målsprogsorienteret oversættelsesstrategi, når termen oversættes fra dansk til engelsk i målteksten. 

Termen auditor‟s report anvendes af IFAC, som dansk revisorlovgivning læner sig opad. 

Målsprogsorienteringen af denne term bidrager derfor positivt til opfyldelsen af måltekstens skopos 

og dermed også til at sikre måltekstens kvalitet og validitet. 

6.6.4 Økonomisk term: Konklusion 

Termen konklusion er omtalt i erklæringsbekendtgørelsens kapitel 2 ”afgivelse af erklæringer”. 

Revisors konklusion er revisors udtalelse om den udførte revision, gennemgang af regnskabet, eller 

om et andet erklæringsemne, der kræver en erklæring med sikkerhed (bilag 1: § 5, stk. 1, litra 4+§ 

9, stk. 3+§ 14, stk. 1). Regnskabsordbogen definerer konklusion på følgende måde: En konklusion i 

en revisionspåtegning er revisors endelige stillingtagen til den aflagte årsrapport. Ved 

konklusionen afgør revisor, om årsrapporten giver et retvisende billede, eller der for revisor er 

grund til at tage forbehold, inden rapporten underskrives (Nielsen m.fl., 2003: konklusion). Denne 

definition stemmer overens med erklæringsbekendtgørelsens retningslinjer for, hvad en konklusion 

bør indeholde (bilag 1: § 5, stk. 4 + 6, § 6).  

 

I målteksten er konklusion/en blevet oversat med opinion, hvilket svarer til den term, som anvendes 

i de internationale standarder, eksempelvis I ISA 700: “The auditor‟s report should contain a clear 

expression of the auditor‟s opinion on the financial statements” (International Federation of 

Accountants, 2008: 562). Sammenlignes dette udsagn med den tilsvarende danske ordlyd i den 

danske RS 700: ”Revisors påtegning skal indeholde en klar udtalelse om revisors konklusion om 

regnskabet. Det ses derfor her, at oversætteren af erklæringsbekendtgørelsen har anvendt den 

internationale term som oversættelse for konklusion. Denne målsprogsorientering går godt i tråd 

med måltekstens skopos, som var at informere udenlandske revisionstilsynsmyndigheder om danske 

forhold, som netop er baseret på de internationale retningslinjer. 

 

I forbindelse med oversættelse af termen konklusion mellem dansk og engelsk er det værd at bide 

mærke i, at denne samme danske term konklusion inden for domænet revisors skriftlige erklæringer 
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dækker over flere begreber, som på engelsk udtrykkes med to forskellige termer. Dette kan 

illustreres ved følgende citater: “Audit evidence: All of the information used by the auditor in 

arriving at the conclusions on which the audit opinion is based. (International Federation of 

Accountants, 2008: 138). Ligeledes ses det af ISA 700, ”The Independent Auditors’ report on a 

complete set of general purpose financial statements”, at: The auditor should evaluate the 

conclusions drawn from the audit evidence obtained as the basis for forming an opinion on the 

financial statements”( International Federation of Accountants, 2008 564). I den tilsvarende danske 

RS 700, “Den uafhængige revisorspåtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål” ses 

følgende ordlyd: ”Revisor skal vurdere de dragne konklusioner fra det opnåede revisionsbevis som 

grundlag for at udforme en konklusion om regnskabet” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 

2009b: 402). Ud fra konteksten kan betydningen udledes, således at revisor, på baggrund af de 

konklusioner, han er kommet frem til i forbindelse med revisionen, er i stand til at udforme den 

endelige revisionskonklusion i revisionspåtegningen, som enten gives med eller uden forbehold 

eller som er afkræftende. I oversættelsessituationer er det derfor vigtigt, når en oversætter skal 

oversætte termen konklusion fra dansk til engelsk, at have faktuel viden, jf. afsnit 2.3 omhandlende 

sproglige træk ved tekster på bestemmelsesplanet, om revisionsprocessen og opbygningen af en 

revisionspåtegning, således at den korrekte engelske term vælges, dvs. om det skal være (audit) 

opinion eller conclusions. Ofte anvendes pluralisformen både på dansk og engelsk om de 

konklusioner, der er draget i løbet af revisionen, jf. RS 700, 800 og 2400 (Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 402+403+442+463) og ISA 700, 800 og 2400 (International 

Federation of Accountants, 2008: 564+608+865). 

 

Termen auditor‟s opinion er i måltekstens § 3, stk. 1 anvendt som oversættelse for kildetekstens 

term revisors erklæring. Dette kan skyldes, at der her refereres til den bestemte erklæringstype, som 

hedder revisionspåtegningen, idet der i erklæringsbekendtgørelsens § 3 står: ”En revisionspåtegning 

på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision” (bilag 1: § 3, stk. 1). Her defineres 

revisors erklæring således som en type erklæring, nemlig revisionspåtegningen.  

Problemet med oversættelsen auditor‟s opinion er blot, at det også betyder revisors konklusion, og i 

dette tilfælde er der tale om, at en erklæring indeholder en konklusion, men den er ikke lig med 

konklusionen jf. begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed (Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer, 2009a: 14), hvor forskellen udtrykkes på følgende måde: Begrebet 
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[erklæring(sopgave)] omfatter ydelser som f.eks. revision og review, hvor revisor i erklæringen 

afgiver en konklusion om erklæringsemnet som helhed og dermed udtrykker en grad af sikkerhed, 

der er passende efter, om det er en opgave med høj grad af sikkerhed eller en opgave med 

begrænset sikkerhed” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 14).  

IFAC refererer til revisors konklusion som enten audit opinion, auditor‟s opinion, eller blot 

opinion. (International Federation of Accountants, 2008: 593, 596, 611).  

Grunden til at måltekstoversætteren har valgt termen auditor‟s opinion som oversættelse for 

revisors erklæring i § 3, stk. 1, er formentlig, at der ellers ville være sammenfald mellem termerne 

revisionspåtenging og revisors erklæring på engelsk, idet erklæring jo oversættes med (assurance) 

report jf. afsnit 6.6.1. Sætningen ville således lyde: an auditors‟ report on financial statements 

constitutes the auditor‟s report on the audit performed, hvilket ikke giver mening, da de to 

understregede termer næsten er identiske. For at undgå misforståelser og dermed forstyrrelser i 

tekstens skopos, anbefales det i stedet at ændre verbet constitute til contains, som angiver, at 

revisionspåtegningen indeholder en konklusion. I praksis ses det dog, at termen auditor‟s opinion, 

også andre steder end i nærværende speciales måltekst, anvendes om revisors erklæring, hvorfor 

oversættelsen i målteksten ikke er forkert – den kan blot skabe forvirring om betydningen af termen.  

Regnskabsordbogen foreslår dog termen audit opinion som oversættelse for revisorerklæring, og 

definerer den danske term på følgende måde: ”Revisorerklæringen er revisors udtalelse om det 

aflagte og reviderede regnskab. I revisorerklæringen bekræfter eller afkræfter revisor, hvorvidt 

regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, og at regnskabet er 

aflagt efter gældende lovgivning” (Nielsen, m. fl., 2003: revisorerklæring).  

Umiddelbart ser det ud som om at definitionen på revisorerklæring i regnskabsordbogen svarer til 

regnskabsordbogens definition på revisionspåtegning: ”Revisionspåtegningen er revisors erklæring 

om den udførte revision samt konklusionen herpå, som efter afsluttet revision påføres det 

reviderede” (Nielsen, m.fl., 2003: revisionspåtegning). Regnskabsordbogen foreslår korrekt 

auditors‟ report som oversættelse for revisionspåtegning, ligesom det også er den term, der 

anvendes af IFAC (International Federation of Accountants, 2008: 29-30+37).   

Regnskabsordbogens oversættelse af termen revisorerklæring med audit opinion og samme ordbogs 

sidestilling af termen revisorerklæring med revisionspåtegning, passer godt med anvendelsen af 

disse termer i de internationale standarder og de tilsvarende danske revisionsstandarder. Det ses 
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nemlig af ISA 620:”When issuing an unmodified auditor‟s report, the auditor should not refer to 

the work of an expert. Such a reference might be misunderstood to be a qualification of the 

auditor‟s opinion or a division of responsibility, neither of which is intended” (International 

Federation of Accountants, 2008: 560). I den tilsvarende danske RS 620 er ordlyden som følger: 

“Ved afgivelse af en umodificeret revisionspåtegning bør revisor ikke henvise til arbejde udført af 

en ekspert. En sådan henvisning kan misforstås som et forbehold i revisionspåtegningen eller som 

en ansvarsdeling, og ingen af delene er hensigten” (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 

2009b: 389) 

 

Her ses det, at der i den danske standard anvendes termen revisionspåtegning som oversættelse af 

auditor‟s report, hvilket svarer til regnskabsordbogens forslag. Ligeledes ses det, at den danske 

standard anvender termen revisionspåtegningen som oversættelse for auditor‟s opinion den 

internationale standard. Det vil altså sige, at FSR anvender revisionspåtegning både som 

oversættelse for auditor‟s report og for auditor‟s opinion.  

I RS 800, ses det ligeledes, at termen revisionspåtegning anvendes om oversættelse af termen audit 

opinion, fra internationale standard ISA800: ” Unless the auditor has expressed an audit opinion on 

the financial statements from which the summarized financial statements were derived, the auditor 

should not report on summarized financial statements (International Federation of Accountants, 

2008: 612). I den danske RS 800 ser ytringen således ud: Medmindre revisor har afgivet en 

revisionspåtegning på regnskabet, som sammendraget er foretaget af, må revisor ikke erklære sig 

om regnskabssammendrag (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 446). Her ses det 

således, at audit opinion også kan have betydningen revisionspåtenging ud over betydningen 

konklusion. 

 

Oversættelsesforslaget i måltekstens § 3, stk. 1 må derfor antages at være acceptabel, idet FSR selv 

anvender termen revisionspåtegning som oversættelse for auditor‟s opinion. Det er dog vigtigt at 

pointere, at den inkonsekvente brug af termer i målsproget kan skabe misforståelser for 

måltekstlæseren og dermed forstyrre skopos. Idet det vides, at modtagerne af målteksten er 

eksperter eller semieksperter, formodes det dog, at disse modtagere er i stand til at udlede 

betydningen af konteksten. 
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6.6.5 Økonomisk term: Udtalelse (om ledelsesberetningen) 

Kildeteksttermen udtalelse (om ledelsesberetningen) er i målteksten blevet oversat med statement 

(on (the) management‟s review(s)) samtlige steder i målteksten (jf. bl.a. § 1, stk. 1, § 5, stk. 7+8 og 

§ 18, stk. 2). En udtalelse skal i denne erklæringsbekendtgørelse forstås som revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen, idet det er denne type udtalelser, der er reguleret af erklæringsbekendtgørelsen. 

Revisors udtalelse om ledelsesberetningen indgår som en del af revisionspåtegningen (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2009: 17 + bilag 1: § 5, stk. 1, litra 7). Termen er interessant, idet begrebet er et 

specielt dansk fænomen, som ikke findes i de internationale standarder.  

Termen udtalelse er i målteksten oversat med statement og ikke report, idet der i kildeteksten også 

skelnes mellem en erklæring og en udtalelse om ledelsesberetningen. Statement er derfor en god 

funktionel ækvivalent med en bred betydning. Oxford Advanced Learners Dictionary definerer 

statement på følgende måde: “a formal or official account of facts or opinions” (Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary, 2005: 1497).  

 

Ud over revisors udtalelse om ledelsesberetningen, kan ledelsen udtalelse udtale sig om et givent 

emne. I forbindelse med en sådan udtalelse anvendes i de internationale retningslinjer termen 

representation (International Federation of Accountants, 2008: 539-545 + Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer, 2009b: 362-365). 

Det ses af målteksten, at oversætteren i §1, stk. 2 og 4 har udeladt termen statement, hvor der i 

kildeteksten § 1, stk. 2 står: ”Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er 

uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen 

m.v.”, lyder den tilsvarende tekst i målteksten som følger: ”the auditor shall therefore assess all 

conditions unless they are immaterial for the purpose of the report and unless stated otherwise in 

the existing legislation”. Og i § 1 stk. 4, ” Modtagerne forudsættes i denne bekendtgørelse at være 

de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes 

at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne” I den tilsvarende oversættelse i målteksten, 

lyder det således: ”Under the present executive order…..whose decisions must normally be  

expected to be influenced by the reports”. 

 

Det formodes, at der er tale om en forglemmelse, idet der ikke synes at være nogen grund til at 

udelade termen, hverken i det ene eller det andet tilfælde. En sådan forglemmelse, kan være 

medvirkende til at skopos forstyrres, idet det i en bekendtgørelse ofte er meget præcise sætninger, 
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der anvendes, og selv den mindste udeladelse, kan lede til misforståelser jf. afsnit 2.1 omhandlende 

fagsprog og genre og afsnit 3.2.3 omhandlende oversættelsesfejl. Målteksten har naturligvis ikke 

retsvirkning, men det er alligevel vigtigt, at indholdet fremstår korrekt, så modtagerne af teksten 

ikke misforstår indholdet og skopos dermed forstyrres. 

 

Slutteligt kan det udledes, at kildesprogsorienteringen af termen udtalelse (om ledelsesberetningen) 

bidrager positivt til opfyldelsen af måltekstens skopos, idet begrebet udtalelse om 

ledelsesberetningen er et dansk fænomen. 

6.6.6 Juridisk term: Bekendtgørelse 

I Storbritannien opereres der med et overordnet begreb, som betegnes statutory instruments (Her 

Majesty’s Stationery Office, 2006: 5). Statutory instruments er den samlede betegnelse for sekundær 

lovgivning, som er udstedt med hjemmel i den primære lovgivning (Her Majesty’s Stationery Office, 

2006: 6 + Frandsen, 2005: 185).  

I Storbritannien findes der forskellige bekendtgørelsestyper. Bekendtgørelserne består af typerne: 

regulations, orders og rules
7
. Regulations defineres som følger: “the expression regulation should 

be used to describe the instrument by which the power to make substantive law is exercised” (Her 

Majesty’s Stationery Office, 2006: 7). Termen regulations bruges i pluralisformen (Her Majesty’s 

Stationery Office, 2006: 8) således på britisk engelsk om bekendtgørelser, som har til formål at 

uddybe eksisterende lovgivning. Betydningen af regulations er derfor sammenlignelig med 

betydningen af en dansk bekendtgørelse, som er en ministeriel retsforskrift, som har hjemmel i en 

lov, eller som har til formål at uddybe bestemmelserne, fremsat i en lov jf. afsnit 2.1 omhandlende 

fagsprog og genre. Frandsen (2006: 41) foreslår også termen regulations som oversættelsesforslag 

for bekendtørelse.  

Termen rule er defineret på følgende måde: “the expression „rule‟ should be used to describe the 

instrument by which the power to make law about procedure is exercised” (Her Majesty’s Stationery 

Office, 2006: 7), hvilket vil sige, at denne term anvendes om bekendtgørelser, som uddyber 

lovgivning omkring retslig procedure. Termen order anvendes om: “the instrument of the exercise 

of (A) executive power, (B) the power to take judicial and quasi-judicial decisions” (Her Majesty’s 

Stationery Office, 2006: 7). Order anvendes således om bekendtgørelser, der har til formål at lovgive 

                                                           
7
 Der findes flere forskellige typer statutory instruments, men regulations, order og rule er af størst relevans i 

nærværende speciale. Der henvises til Statutory Instrument Practice for en detaljeret beskrivelse af de forskellige 
statutory instruments. 
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om den udøvende eller lovgivende magts anvendelsesområde. Termerne anvendes dog ofte 

synonymt, og der ses en tendens til at anvende termen order som generel betegnelse for lovgivning, 

der ikke kan betegnes som Acts (Her Majesty’s Stationery Office, 2006: 7). Termen order vil derfor 

også kunne anvendes som målsproglig oversættelse for bekendtgørelse (jf. også Frandsen, 2006: 

41).  

På amerikansk engelsk anvendes termen executive order om officielle retlige dokumenter, der er 

udstedt af præsidenten og som offentliggøres i The Federal Register
8
. Executive orders nummereres 

fortløbende (Executive Orders FAQ’s, u.d.) ligesom danske bekendtgørelser gør. Gennem executive 

orders udtrykker præsidenten, hvordan statsmagten i USA skal uføre love og politikker (Executive 

Orders FAQ’s, u.d.), og på denne måde er der en vis lighed mellem executive orders og 

bekendtgørelser, idet bekendtgørelser også har til formål at uddybe og implementere elementer af 

en lov jf. afsnit 2.1. Frandsen (2006: 41) foreslår termen executive order som oversættelse for 

bekendtgørelse. 

I måltekstens overskrift (bilag 2) har oversætteren valgt at anvende termen Danish executive order 

som oversættelse for bekendtgørelse. Det ses, at denne term også er anvendt som oversættelse for 

bekendtgørelse i andre engelske oversættelser af danske bekendtgørelser, bl.a. anvender 

Finanstilsynet denne term som oversættelse for bekendtgørelse (GlobalDenmark Translations, 2005, 

2009a, 2009b). Oversættelsen executive order skal i denne kontekst derfor ikke ses som et forsøg på 

at målsprogsorientere målteksten mod et amerikansk engelsk publikum, men nærmere som et 

pragmatisk oversættelsesforslag, som er valgt, idet det i Danmark er sædvane at anvende termen 

executive order om engelske oversættelser af danske bekendtgørelser. 

Oversætteren af målteksten har valgt tilføjelsen Danish til executive order, hvilket er med til at 

understrege måltekstens informative funktion, idet det således pointeres, at der er tale om en dansk 

bekendtgørelse. Oversætterens valg om at kildesprogsorientere sin oversættelse bekendtgørelse med 

Danish executive order i målteksten bidrager dermed positivt til opfyldelsen af skopos.  

6.6.7 Juridiske termer: Kapitel, paragraf og stykke 

Det ses af målteksten (bilag 2), at oversætteren af erklæringsbekendtgørelsen har valgt at oversætte 

termerne kapitel, paragraf (§) og stykke (stk.) som vist i figur 3. De blå felter indikerer termerne i 

                                                           
8
 The Federal Register udgives dagligt af National Archives (USA's officielle administrator af offentlige dokumenter) 
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hhv. kilde- og måltekst, og de gule felter illustrerer alternative målsprogsorienterede 

oversættelsesforslag. 

 

KT MT Britisk engelsk Amerikansk engelsk 

Kapitel Part - - 

Paragraf Section (S) Regulation/article Section 

Stykke subsection (nummer) Paragraph (nummer) (bogstav) 

Figur: 3: Oversættelse af juridiske termer i målteksten 

Af figur 3 ses det, at hvis oversætteren af erklæringsbekendtgørelsen skulle have valgt en britisk 

engelsk tilgang til sin oversættelse, så ville termerne paragraf og stykke skulle være oversat med 

hhv. regulation/article og paragraph (Her Majesty’s Stationery Office, 2006: 8). Havde oversætteren 

valgt en amerikansk engelsk målsprogsorientering, ville paragraf og stykke være blevet oversat med 

section og (bogstav) (Obama, Barack, 2009). 

I målteksten har oversætteren som oversættelse for kapitel, paragraf og stykke valgt at anvende den 

en terminologi, som normalt ses i britiske love (Acts) med inddelingen i part, section og sub-section 

(Her Majesty’s Stationery Office, 2006: 8), hvilket formodentlig skyldes, at tidligere danske 

bekendtgørelser er oversat til engelsk på samme måde (GlobalDenmark Translations, 2005, 2009a, 

2009b). 

Feltet som skulle modsvare oversættelse af termen kapitel til hhv. britisk engelsk og amerikansk 

engelsk er i figur 3 tom, hvilket skyldes, at termen kapitel ikke anvendes som inddelingskriterium i 

britiske og amerikanske bekendtgørelser (Obama, Barack, 2009+Her Majesty’s Stationery Office, 

2006: 8). 

Det er et hensigtsmæssigt valg af måltekstoversætteren at kildesprogsorientere termerne kapitel, 

paragraf og stykke, fordi det således er muligt for målsprogslæseren at se, at der er tale om danske 

forhold, som har retsvirkning i Danmark og ikke andre steder. Dermed bidrager disse valg til 

måltekstens udfyldelse af sin informative funktion og opnåelse af skopos jf. afsnit 6.3.2 om 

måltekstens skopos og afsnit 6.3.6 om måltekstens funktion.   
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6.7 Sammenfatning af resultater 
For overskuelighedens skyld kan ovenstående diskussion af de udvalgte nøgletermer sammenfattes 

på følgende måde, som det fremgår af figur 4 nedenfor. De blå felter relaterer sig til de økonomiske 

termer, og de gule felter relaterer sig til de juridiske termer. 

Term – 

kildetekst 

Term – måltekst Over-

sættelses-

strategi 

Kommentar Bidrager 

til 

opfyldelse 

af skopos  

Erklæring -(assurance) Report 

 

-Auditor’s report (hvis 

betydningen er 

revisionspåtegning) 

 

-Statement (generel 

betydning) 

 

-Auditor’s opinion 

MS Oversætteren har valgt en 

målsproglig term, som anvendes 

i de internationale 

retningslinjer, hvilket bidrager 

positivt til opfyldelse af skopos. 

Et sted i bekendtgørelsen (§ 4, 

stk. 1) har oversætteren er 

anvendt termen assurance 

engagement. Dette er en fejl og 

bidrager negativt til opfyldelse 

af skopos. 

Ja/nej. 

Erklæring 

er et sted 

blevet 

oversat 

med 

assurance 

engageme

nt, hvilket 

er forkert. 

Erklæring 

med 

sikkerhed 

-Assurance report 

-Assurance 

engagement 

(FORKERT) 

MS  

Erklærings-

opgave 

 

-Asssurance 

engagement 

 

MS Anvendes i de internationale 

standarder om 

erklæringsopgave med 

sikkerhed. I praksis ses en 

synonym anvendelse af 

erklæringsopgave med 

erklæringsopgave med 

sikkerhed. Erklæringsopgave 

anvendes både om engagement 

og om assurance engagement. 

Ja 

Erklæringsop

gave med 

sikkerhed 

-Assurance 

engagement 

 

MS 

Erklæringsop

gave med høj 

grad af 

sikkerhed 

Reasonable assurance 

engagement 

MS  Ja 

Erklæringsop

gave med 

begrænset 

sikkerhed 

Limited assurance 

engagement 

 

MS  Ja 
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Term – 

kildetekst 

Term – måltekst Over-

sættelses-

strategi 

Kommentar Bidrager 

til 

opfyldelse 

af skopos  

Revisionspåt

egning 

-Auditors’ report 

-Auditor’s report 

Auditor’s opinion 

Audit opinion 

MS Denne term anvendes 

konsekvent gennem hele 

målteksten som oversættelse for 

revisionspåtegning. Termen 

anvendes ligeledes i de 

internationale standarder med 

samme betydning, hvorfor der 

må siges at være ækvivalens. 

Det ses desuden på dansk, at 

termerne revisorerklæring og 

revisionspåtegning anvendes 

med betydningen konklusion. 

Ligeledes ses det, at termerne 

Auditor’s report, auditor’s 

opinion og audit opinion lader 

sig oversætte med 

revisionspåtegning. 

Ja 

Konklusion Opinion MS Opinion er konsekvent anvendt 

som oversættelse af konklusion 

hele vejen gennem målteksten. 

Opinion er også den term, som 

anvendes i de internationale 

standarder, hvorfor det må 

konkluderes, at termen bidrager 

til opfyldelse af skopos. I øvrigt 

henvises til termen 

revisionspåtegning for 

information om termen audit 

opinion og dennes betydning 

som revisionspåtegning  

Ja 

Udtalelse om 

ledelsesberet

ningen 

Statement KS I kildeteksten er udtalelse lig 

med revisors udtalelse om 

ledelsesberetningen. Udtalelsen 

om ledelsesberetningen er et 

dansk begreb, hvorfor statement 

er anvendt som funktionel 

ækvivalent oversættelse 

Er der derimod tale om 

ledelsens udtalelse om et 

område, anvendes termen 

representation. Et par steder i 

Ja 
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Term – 

kildetekst 

Term – måltekst Over-

sættelses-

strategi 

Kommentar Bidrager 

til 

opfyldelse 

af skopos  

teksten har oversætteren undladt 

at oversætte udtalelse, hvilket 

kan forstyrre skopos. Statement 

anvendes desuden som 

oversættelse af erklæring i 

måltekstens overskrift. En 

acceptabel løsning, da 

bekendtgørelsen både regulerer 

udtalelser om 

ledelsesberetningen og 

erklæringer med sikkerhed. 

Bekendtgørel

se 

Executive Order KS I målteksten har oversætteren 

valgt termen executive order. 

Termen anvendes i USA med 

næsten samme betydning som i 

Danmark. I Storbritannien 

anvendes regulations eller 

order. På trods af at termen 

anvendes i USA, antages det, at 

oversætterens valgt er faldet på 

executive order, fordi det er den 

term, som normalt anvendes i 

Danmark i forbindelse med 

oversættelse af bekendtgørelser. 

Den oversatte term er derfor 

kildesprogsorienteret, og 

bidrager positivt til opfyldelse 

af skopos. 

Ja 

Kapitel Part KS Er i målteksten oversat med 

part. Dette skyldes formentlig, 

at det er denne struktur, der 

anvendes i forbindelse med 

oversættelse af danske 

bekendtgørelser til engelsk.  

Ja 

Paragraf (§) Section (S.) KS Dette kildesprogsorienterede 

valg bidrager positivt til 

opfyldelse af skopos, idet 

målteksten er informativ og skal 

afspejle danske forhold 

Ja 
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Term – 

kildetekst 

Term – måltekst Over-

sættelses-

strategi 

Kommentar Bidrager 

til 

opfyldelse 

af skopos  

Stykke (stk.) Sub-section (nr.) KS Den kildesprogsorienterede 

oversættelsesstrategi bidrager 

positivt til opfyldelse af skopos, 

idet målteksten er informativ og 

skal afspejle danske forhold 

Ja 

Figur 4: Oversigt over termanalyse 
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7. Delkonklusion: Analysedel 

Dette afsnit konkluderer på den samlede analyse, som er foretaget i specialets anden del ved at 

udfylde modellen, som blev udarbejdet i specialets første del med de resultater, som er fremkommet 

ved analysen i specialets anden del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 5: Model til brug ved oversættelseskritik i udfyldt stand 

 

 

Opfyldelse af skopos? 

JA 
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Anbefalede oversættelsesstrategier: 

Juridiske termer:Kildesprogsorientering 
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Som det fremgår af den udfyldte model, er de økonomiske termer målsprogsorienterede. De 

undersøgte økonomiske termer var alle med undtagelse af en term målsprogsorienterede, idet de har 

basis i de internationale standarder. Termen udtalelse (om ledelsesberetningen) var 

kildesprogsorienteret, hvilket skyldes, at denne term er speciel for den danske revisorlovgivning, og 

der findes ikke en tilsvarende ækvivalent i de internationale standarder. Oversætteren benyttede sig 

derfor af en oversættelse med en funktionel ækvivalent, som gør termen forståelig for 

måltekstmodtageren og dermed sikrer opfyldelse af skopos og tekstens kvalitet og validitet. 

Ligeledes fremgår det af figur 5, at alle de undersøgte juridiske termer er kildesprogsorienterede, 

hvilket skyldes, at termerne relaterer sig til danske forhold, som har retsvirkning i Danmark.  

Oversætteren har valgt at oversætte de juridiske termer med funktionelt ækvivalente termer, som 

gør at målsprogslæseren har mulighed for at forstå betydningen af termerne, og dermed bidrager 

disse termvalg positivt til opfyldelse af skopos og sikrer måltekstens kvalitet og validitet.  

Den eneste term, der er decideret forkert oversat, er termen erklæring som et sted i målteksten er 

blevet oversat med assurance engagement, som har betydningen erklæringsopgave, hvilket 

naturligvis er misvisende og bidrager negativt til opfyldelse af skopos og forringer måltekstens 

kvalitet og validitet. 

Derudover ses det, at der er en række termer, der anvendes synonymt med hinanden, hvilket kan 

skabe forvirring og dermed forringe kvaliteten af målteksten. 

Som det fremgår af ovenstående model, kan skopos i nærværende speciales tilfælde bedst opfyldes 

ved at anvende en kombineret kilde- og målsprogsorienteret oversættelsesstrategi. 
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8. Konklusion 

Formålet med nærværende speciale var at undersøge, hvordan kan kvalitet og validitet i økonomiske 

og juridiske fagtekster sikres med udgangspunkt i en model, der tager afsæt i den funktionelle 

tilgang til oversættelse og udvalgt empirisk materiale i form af den engelske oversættelse af den 

danske erklæringsbekendtgørelse med fokus på terminologien i oversættelsen. 

Det blev vist, at for at sikre kvaliteten og validiteten i fagtekster, skal oversætteren, ud over at have 

kendskab til kilde- og målsprogenes sproglige strukturer, besidde faktuel viden om det fagområde, 

der oversættes indenfor. 

I dette tilfælde kræves der faktuel viden om fagsprogsdomænet revisors skriftlige erklæringer, idet 

det er dette område, som erklæringsbekendtgørelsen beskæftiger sig med.  

Der blev udarbejdet en model, som har til formål at sikre kvaliteten og validiteten i oversatte 

fagtekster. Modellen i tager udgangspunkt i oversættelsesopdraget, hvis en sådan findes, hvorefter 

først kildetekstens teksteksterne faktorer analyseres med henblik på at bestemme dennes 

kommunikative funktion.  

Dernæst analyseres målteksten efter samme principper. Med udgangspunkt i en sammenligning af 

de resultater, som fremkom ved analysen af kilde- og måltekstens kommunikative funktioner og 

oversættelsesopdraget, udarbejdes en såkaldt måltekstprofil, som indeholder de 

oversættelsesstrategier, som anbefales i forbindelse med oversættelsen fra det kilde- til målsprog. 

Efterfølgende analyseres det, hvordan termerne reelt er overført fra kilde- til måltekst, med henblik 

på at belyse, i hvilken grad de eventuelle kilde- eller målsprogsorienterede valg, der er truffet i 

målteksten, bidrager positivt eller negativt til opfyldelsen af skopos. På denne måde kan 

måltekstens kvalitet og validitet sikres.  

For at besvare problemformuleringens to underspørgsmål: Hvilke kilde- og målsprogsorienterede 

valg har oversætteren truffet i den engelske oversættelse af erklæringsbekendtgørelsen og hvordan 

kunne oversættelsen eventuelt forbedres? og Hvordan har oversætterens strategiske valg bidraget i 

oversættelsens eventuelle opfyldelse af skopos? blev en række nøgletermer inden for domænet 

revisors skriftlige erklæringer og inden for det juridiske fagområde i erklæringsbekendtgørelsen og 

dennes tilhørende oversættelse undersøgt med udgangspunkt i modellen.  
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Således blev det undersøgt, om der var blevet anvendt en kilde- eller en målsprogsorienteret 

oversættelsesstrategi i forbindelse med oversættelsen af de udvalgte termer fra dansk til engelsk. 

Derudover blev det undersøgt, om alternative oversættelsesforslag ville have bidraget til en 

forbedret måltekstkvalitet. 

Det blev påvist, at de økonomiske termer i målteksten primært er målsprogsorienterede, hvilket 

skyldes, at den danske revisorlovgivning læner sig op ad den internationale lovgivning. Den 

målsprogsorienterede tilgang til oversættelsen af de økonomiske termer bidrager til opfyldelse af 

skopos og dermed også til at sikre oversættelsens kvalitet og validitet, idet afsenderen af teksten 

således informerer modtagerne om, at de danske retningslinjer for revisors afgivelse af skriftlige 

erklæringer er baseret på de internationale standarder. Dette svarer til informationskravet fremsat i 

oversættelsesopdraget. 

Den økonomiske term udtalelse (om ledelsesberetningen) var dog kildesprogsorienteret, hvilket 

skyldes, at denne term er speciel for den danske revisorlovgivning, og der findes ikke en tilsvarende 

ækvivalent i de internationale standarder. Oversætteren benyttede sig derfor af en oversættelse med 

en funktionel ækvivalent, som gør termen forståelig for måltekstmodtageren. Dermed bidrager dette 

valg til opfyldelse af skopos og til at tekstens kvalitet og validitet.  

Specialets første hypotese lød:  

Når danske fagtermer oversættes til engelsk i erklæringsbekendtgørelsens måltekst, kan termerne 

være målsprogsorienterede, idet dansk revisorlovgivning er baseret på de IFACs internationale 

retningslinjer. Denne hypotese kan via analysen af de udvalgte økonomiske termer bekræftes, idet 

disse var målsprogsorienterede. 

Specialets udvalgte juridiske termer var alle kildesprogsorienterede, hvilket bekræfter den anden 

hypotese: 

Når danske fagtermer oversættes til engelsk i erklæringsbekendtgørelsens måltekst, kan termerne 

også være kildesprogsorienterede, idet der er tale om en dansk bekendtgørelse med dansk 

retsvirkning. 

Kildesprogsorienteringen af de juridiske termer bidrager positivt til opfyldelsen af skopos, idet det 

kildesproglige valg illustrerer, at der er tale om en informativ tekst, som har retsvirkning i Danmark 

og ikke i andre lande. 
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Analysen i specialet viste således, at kvalitet og validitet bedst sikres i målteksten, når termerne i 

erklæringsbekendtgørelsens måltekst oversættes ved hjælp af en kombination af en kilde- og en 

målsprogsorienteret oversættelsesstrategi. Specialets tredje hypotese lød som følger:  

Som en konsekvens af at de oversatte termer både kan være kilde- og målsprogsorienterede, vil 

skopos bedst kunne opfyldes ved hjælp af en kombination af en kilde- og en målsprogsorienteret 

oversættelsesstrategi. Denne hypotese kan således bekræftes, idet de undersøgte termer både består 

af kilde- og målsprogsorienterede termer, der alle bidrager til opfyldelse af skopos, med undtagelse 

af et sted, hvor termen erklæring er oversat med assurance engagement, som betyder 

erklæringsopgave.  

Den udarbejdede model kan anvendes til at analysere en hel fagtekst mht. form og indhold, men 

begrænser sig i nærværende speciale til blot at analysere termernes bidrag til opfyldelse af skopos.  
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BEK nr 668 af 26/06/2008 Gældende 
Offentliggørelsesdato: 28-06-2008 
Økonomi- og Erhvervsministeriet  
Senere ændringer til forskriften  

Lovgivning forskriften vedrører  

 LOV nr 468 af 17/06/2008  

Yderligere dokumenter:  

 Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse  

 Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift  

 Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift  

Oversigt (indholdsfortegnelse) 

Kapitel 1   Indledende bestemmelser 

Kapitel 2   Afgivelse af erklæringer 

Kapitel 3   Straffebestemmelser 

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser 

Den fulde tekst 

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 

(erklæringsbekendtgørelsen) 

I medfør af § 16, stk. 4, og § 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer 
og revisionsvirksomheder (revisorloven), fastsættes: 

Kapitel 1 

Indledende bestemmelser 

§ 1. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, 
der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget 
brug. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger. 

Stk. 2. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under 
hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer 
beslutninger. Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for 
formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. 

Stk. 3. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog. 
Stk. 4. Modtagerne forudsættes i denne bekendtgørelse at være de personer, virksomheder og 

offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af 
erklæringerne og udtalelserne. 

§ 2. Ved et regnskab forstås i denne bekendtgørelse: 
1) en årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og 
et delårskoncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven, samt 
2) et andet tilsvarende regnskab, som ikke er omfattet af nr. 1, og som i det mindste indeholder 
en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og 
retter sig mod en bred kreds af brugere. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117632
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=120487&rg=15
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=120487&rg=7
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=120487&rg=10
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487#Kap1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487#Kap2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487#Kap3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487#Kap4
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Kapitel 2 

Afgivelse af erklæringer 

Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber 

§ 3. En revisionspåtegning på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision. 
Stk. 2. Hvis et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, skal der indgå en 

revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf. Hvis 
årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen 
desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7. 

Stk. 3. I modervirksomheder, der aflægger et regnskab som omhandlet i § 2, nr. 1 eller 2, og 
som aflægger koncernregnskab, skal der afgives en fælles revisionspåtegning for årsregnskabet og 
koncernregnskabet. Reglerne i §§ 5-8 finder tilsvarende anvendelse. 

§ 4. Er det aftalt, at revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed på en eller flere 
supplerende beretninger, der indgår i en årsrapport, kan erklæringerne for beretningerne 
udarbejdes særskilt. Sådanne erklæringer udformes i henhold til §§ 13-16. 

§ 5. Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: 
1) En identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig 
begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse, 
2) en omtale af revisors ansvar for revisionen samt en omtale af den udførte revision, jf. stk. 2, 
3) forbehold i henhold til § 6, eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, jf. stk. 3, 
4) en konklusion vedrørende den udførte revision, jf. stk. 4-6, 
5) supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1, 
6) supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2, og 
7) hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors 
gennemlæsning af ledelsesberetningen, baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et 
eventuelt koncernregnskab, har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 7 og 8. 
Stk. 2. I omtalen af revisors ansvar samt af den udførte revision skal oplyses om revisionens 

formål og karakter samt om de revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen. Det skal 
særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet. 

Stk. 3. Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: »Revisionen 
har ikke givet anledning til forbehold«. 

Stk. 4. I konklusionen skal oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 
lovgivningens og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. Herunder skal det oplyses, 
hvorvidt regnskabet, såfremt det er foreskrevet i lovgivningen eller i andre bestemmelser, giver et 
retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i 
overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre 
tilsvarende, generelle kvalitetskrav. 

Stk. 5 . Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. 
stk. 6. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt 
afsnit efter afsnittet om »Forbehold«. 

Stk. 6. En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at regnskabet ikke opfylder kravet 
om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller 
ikke opfylder tilsvarende, generelle kvalitetskrav. 

Stk. 7. Udtalelsen om ledelsesberetningen skal, hvis der ikke er overensstemmelse med 
årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som 
ikke er uvæsentlige, indeholde oplysninger om, hvori eventuelle uoverensstemmelser består. Hvis 
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revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal 
udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf. 

Stk. 8. Oplysningerne efter stk. 1, nr. 7, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: 
»Udtalelse om ledelsesberetningen«. 

Stk. 9. Revisionspåtegningen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt 
til at foretage revisionen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives revisionspåtegningen 
af den eller de revisorer, til hvem revisionen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og 
revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 
dog stk. 10, skal tydeligt fremgå af påtegningen. 

Stk. 10. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, 
som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber. 

§ 6. Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: 
1) revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder 
væsentlige fejl eller mangler, eller 
2) revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 
regnskabet er uden væsentlige fejl. 
Stk. 2. Forbehold efter stk. 1 skal altid tages når: 
1) regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens 
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte 
regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle 
kvalitetskrav, 
2) regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at 
udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige, 
3) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket 
det, ikke er tilstrækkeligt oplyst, 
4) regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at 
forudsætningen ikke er opfyldt, 
5) forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor, 
6) revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som 
helhed, eller 
7) regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle 
andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. 
Stk. 3. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen. Forbeholdet 

skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Forbehold«. 
Stk. 4. Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold. 
Stk. 5. Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at 

generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. 

§ 7. Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i 
regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. 

Stk. 2. Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og 
opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er 
uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er 
blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer 
af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører 
virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. 
Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: 

1) straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 
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2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 
3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af 
regnskabsmateriale. 
Stk. 3. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. 
Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Supplerende 

oplysninger vedrørende forhold i regnskabet«, mens oplysningerne efter stk. 2 skal angives i et 
særskilt afsnit med overskriften »Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold«. 

§ 8. Er der i revisionspåtegningen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til 
konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning. 

Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber 

§ 9. En erklæring om gennemgang (review) af et regnskab skal i det mindste indeholde 
følgende i nævnte rækkefølge: 

1) En identifikation af det gennemgåede regnskab, 
2) en omtale af revisors ansvar, jf. stk. 2, 
3) en omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review), herunder at revision ikke er 
foretaget, 
4) forbehold, jf. § 10, 
5) en konklusion, jf. stk. 3 og 4 og 
6) supplerende oplysninger, jf. § 11. 
Stk. 2. I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om de standarder, der er anvendt ved revisors 

gennemgang (review). 
Stk. 3. Revisors konklusion skal udtrykke, om revisor ved sin gennemgang (review) er blevet 

opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et 
retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i 
overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, 
generelle kvalitetskrav (begrænset sikkerhed). 

Stk. 4. Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. § 5, 
stk. 5. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt 
afsnit efter afsnittet om »Forbehold«. 

Stk. 5. Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at 
foretage gennemgangen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af den 
eller de revisorer, til hvem gennemgangen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og 
revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 
dog stk. 6, skal tydeligt fremgå af påtegningen. 

Stk. 6. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, 
som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber. 

§ 10. Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1. 
Stk. 2. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen. Forbeholdet skal angives 

i et særskilt afsnit med overskriften: »Forbehold«. 
Stk. 3. Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold. 

§ 11. Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som 
revisor påpeger uden at tage forbehold. 

Stk. 2. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Oplysningerne skal angives i et 
særskilt afsnit med overskriften: »Supplerende oplysninger«. 
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§ 12. Er der i erklæringen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster 
eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning. 

Andre erklæringer med sikkerhed 

§ 13. Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-12, finder 
reglerne i §§ 14-16 anvendelse. 

§ 14. En erklæring med sikkerhed efter § 13 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte 
rækkefølge: 

1) En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) og en 
beskrivelse af erklæringsopgaven, 
2) en omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde, jf. stk. 2, 
3) forbehold, jf. § 15, 
4) en konklusion om det udførte arbejde, jf. stk. 3-5, og 
5) supplerende oplysninger, jf. § 16. 
Stk. 2. I omtalen af det udførte arbejde skal oplyses om erklæringsopgavens formål og karakter. 

Herunder skal oplyses om anvendte standarder. 
Stk. 3. I en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed skal revisors konklusion udtrykke, om 

erklæringsemnet giver et retvisende billede eller er udarbejdet i overensstemmelse med de 
anvendte kriterier, den er vurderet eller målt efter. I en erklæringsopgave med begrænset 
sikkerhed skal revisors konklusion udtrykke, om revisor ved det udførte arbejde er blevet 
opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et 
retvisende billede eller ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er 
vurderet eller målt efter. 

Stk. 4. Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. 
stk. 5. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et 
særskilt afsnit efter afsnittet om »Forbehold«. 

Stk. 5. En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at erklæringsemnet ikke giver et 
retvisende billede eller ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er 
vurderet eller målt efter. 

Stk. 6. Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at 
foretage erklæringsopgaven. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af 
den eller de revisorer, til hvem erklæringsopgaven er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og 
revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 
dog stk. 7, skal tydeligt fremgå af erklæringen. 

Stk. 7. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, 
som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede 
regnskaber. 

§ 15. Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis de oplysninger, der er lagt til grund for det 
udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler eller revisor ikke er i stand til at 
opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl. 
Desuden skal revisor tage forbehold, hvis usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne 
usikkerhed ikke er uvæsentlig. 

Stk. 2. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen. 
Stk. 3. Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold. 

§ 16. Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som 
revisor påpeger uden at tage forbehold. 
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Stk. 2. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. 

Kapitel 3 

Straffebestemmelser 

§ 17. Overtrædelse af § 1, stk. 2, §§ 3-12 og §§ 14-16 straffes med bøde. 
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

Kapitel 4 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008. 
Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 1, nr. 7, og § 5, stk. 7 

og 8, vedrørende revisors udtalelser om ledelsesberetninger træder i kraft den 1. september 2008 
og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Indtil da finder 
denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse på sådanne ledelsesberetninger med de tilpasninger, 
der følger af, at ledelsesberetningen indgår som en revisionspligtig del af årsrapporten i lighed 
med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 26. juni 2008 

Niels Henrik Englev 

/ Lykke Jensen 
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Kære Helle,  
  
Med tilsynsmyndigheder menes, de myndigheder i udlandet, der er ansvarlige for tilsynet med revisorer og 
revisionsvirksomheder. 
  

  
Med venlig hilsen 
 
Peter Krogslund Jensen 
Chefkonsulent 
 
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Erhvervscenteret 
 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Telefon: 3330 7700 
Direkte: 3330 7545 
E-mail: PKJ@eogs.dk 
www.eogs.dk 
 
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Helle Bækdal Vejlgård [mailto:helle.vejlgaard@post.cybercity.dk]  
Sendt: 23. september 2009 13:53 

Til: Peter Krogslund Jensen (EOGS) 
Emne: SV: Forespørgsel vedrørende den engelske oversættelse af Bekendtgørelse om godkendte revisorers 

reklæringer 

Kære Peter 
  
Tusind tak for dit hurtige og uddybende svar, som jeg nu kan bruge i forbindelse med mit speciale. Når du 
skriver "tilsynsmyndigheder", hvem refererer du så til? 
  
Mange hilsener 
Helle 
 

 
Fra: Peter Krogslund Jensen (EOGS) [mailto:PKJ@eogs.dk]  
Sendt: 23. september 2009 11:36 

Til: helle.vejlgaard@post.cybercity.dk 
Emne: VS: Forespørgsel vedrørende den engelske oversættelse af Bekendtgørelse om godkendte revisorers 

reklæringer 

Kære Helle, 
  
Den 1. juli 2008 trådte en ny revisorlov i kraft, som er en gennemførelse af et nyt revisionsdirektiv fra EU (8. 
direktiv om lovpligtig revision). Både direktivet og den danske lovgivning lægger op til internationalt 
samarbejde mellem revisortilsynsmyndigheder både i og uden for EU i forbindelse med deres tilsyn med 
revisorer og revisionsvirksomheder. 
  
Vi valgte på denne baggrund at få revisorloven og 2 væsentlige bekendtgørelser, herunder 
erklæringsbekendtgørelsen, oversat til engelsk.  
  
Hensigten hermed var primært at gøre den danske revisorlovgivning lettere tilgængelig for udenlandske 
tilsynsmyndigheder, dvs. give dem mulighed for at gøre sig bekendt med danske regler. 
  

http://www.eogs.dk/
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Du er velkommen til at kontakte mig, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål el.lign. 
  
Med venlig hilsen 
 
Peter Krogslund Jensen 
Chefkonsulent 
 
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Erhvervscenteret 
 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Telefon: 3330 7700 
Direkte: 3330 7545 
E-mail: PKJ@eogs.dk 
www.eogs.dk 
 
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

  
 -----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Helle Bækdal Vejlgård [mailto:helle.vejlgaard@post.cybercity.dk]  
Sendt: 22. september 2009 09:16 

Til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Emne: Forespørgsel vedrørende den engelske oversættelse af Bekendtgørelse om godkendte revisorers 
reklæringer 

Kære Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Jeg er i øjeblikket ved at skrive kandidatspeciale på CBS vedrørende oversættelsvurdering i 
forbindelse med juridisk oversættelse. I den forbindelse analyserer jeg en række oversættelser, 
som allerede er udarbejdet for at vurdere, hvilken type oversættelse, der er tale om. 

En af de oversættelser, som jeg analyserer, er den engelske oversættelse af ”Bekendtgørelse om 
godkendte revisorers erklæringer” (se venligst vedhæftede). Den tilsvarende danske tekst er at 
finde her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487 Jeg har fået at vide af 
Inter-Set Oversættelser, som har oversat bekendtgørelsen, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen har bestilt oversættelsen fra dansk engelsk. Jeg vil i den forbindelse høre, om I 
ligger inde med oversættelsesopdraget til oversættelsen, altså om I ved, hvad grunden var til, at 
oversættelsen blev bestilt, hvem skulle bruge den (målgruppe)? Det behøver ikke være en lang 
forklaring, jeg er bare interesseret i at kende målgruppen for oversættelsen (er det udenlandske 
revisorer, er det studerende osv.). 

Denne information vil være en meget stor hjælp for mig i mit specialearbejde, idet jeg således er 
fri for at gætte mig frem til, hvorfor oversættelsen blev lavet – og en valid kilde er jo altid det 
bedste. 

Mange hilsener 

Helle Bækdal Vejlgård 

  
 

http://www.eogs.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120487
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KNowaboUT – A Work-In-Progress Study On 

How To Fruitfully Combine The Theories Of 

Terminology And Lexicography  

Lise Mourier and Birthe Vesterli 

Associate Professors, Department of International Language Studies and Computational Linguistics, 

Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, DK-2000 Frederiksberg 

. Email: lm.isv@cbs.dk and bv.isv@cbs.dk  

 

Abstract. Traditionally, terminology and lexicography have been separate research fields with 

different approaches to compilation and presentation of lexical data. However, today LSP 

lexicography is utilizing many of the opportunities of modern technology with respect to data 

structure and presentation in electronic databases that terminology is traditionally drawing on, and 

thus the two fields seem to be converging. The Research Group for Terminology, Lexicography and 

Specialized Communications at the Department for International Language Studies and 

Computational Linguistic is therefore working at “A contrastive analysis of theories and methods 

within LSP lexicography and terminology with a view to developing principles for target-group 

oriented knowledge transfer”. 

 

The study intends to develop a new model for the creation of an LSP database targeted to a defined, 

heterogeneous user group. The objective is to find whether – and to which extent – a meaningful 

combination of the lexicographical and the terminological approaches in one single electronic 

database will provide added user value. We aim to build a database that embodies both concept 

systems and lexical articles with various data fields offering encyclopaedic as well as lexical-

semantic knowledge. The empirical subject-matter of the pilot project is selected concepts and terms 

within the domain of auditing in Danish, English (including international English and British 

English) and German. 

 

As a tool, the terminological management system i-Term will be used for compilation, analysis and 

presentation of concepts and terms as well as for experimenting with target-group oriented 

approached and determination of best practice. i-Term has been developed by DANTERM, the 

terminology centre at CBS. 

 

As the title suggests, the paper intends to present our pilot project, share it with conference 

participants and discuss our work at the initial stage and our findings so far. We shall present our 

challenges in compiling an appropriate text corpus within a delimited subject area (auditing), 

selecting relevant concepts, preparing concept systems, selecting user-needed data fields and 

clarifying advantages or barriers to the building of a multilingual database as well as our 

considerations in respect of phrasing appropriate definitions that will ensure establishing proof or 

lack of equivalence. All seen as important building blocks in our strive to design a well-structured 

database that includes both terminological and lexicographical data  with the objective of creating an 

easily accessible and meaningful tool to the defined users. 

 

 

mailto:lm.isv@cbs.dk
mailto:bv.isv@cbs.dk
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THE INTERFACE BETWEEN TERMINOLOGY AND LSP 

LEXICOGRAPHY 

Traditionally, terminology and lexicography have been separate research fields 

with different approaches to compilation and presentation of lexical data. However, 

today LSP lexicography is utilizing many of the opportunities of modern technology 

with respect to data structure and presentation in electronic databases that terminology 

is traditionally drawing on, and thus the two fields seem to be converging. The 

Research Group for Terminology, Lexicography and Specialized Communications at 

the Department for International Language Studies and Computational Linguistic is 

therefore working at “A contrastive analysis of theories and methods within LSP 

lexicography and terminology with a view to developing principles for target-group 

oriented knowledge transfer”. 

The study intends to develop a new model for the creation of an LSP database 

targeted to a defined, heterogeneous user group. The objective is to find whether – and 

to which extent – a meaningful combination of the two research methods of 

terminology and LSP lexicography in one single electronic database will provide 

added user value and create further opportunities for target-group knowledge transfer. 

Therefore, we aim to build a database that embodies both concept systems and lexical 

articles with various data fields offering encyclopaedic as well as lexical-semantic 

knowledge. 

OUR PROJECT 

The first step is a pilot project whose empirical subject-matter will focus on 

selected concepts and terms within the domain of auditing in Danish, English 

(including international English and British English) and German. This paper intends 

to present our pilot project and discuss our work at the initial stage as well as our 

findings so far. The research project will include the following steps: 

(1) a contrastive analysis of the selected concepts and terms within the domain of 

auditing in Danish, English and German; 

(2) experimental work concentrated on combining terminological, lexicographical 

and encyclopedic information types and data structures; and 

(3) the development of principles and models for target-group oriented knowledge 

transfer. 

As a tool, the terminological management system i-Term will be used for 

compilation, analysis and presentation of concepts and terms as well as for 

experimenting with target-group oriented approached and determination of best 

practice. i-Term has been developed by DANTERM, the terminology centre at CBS. 

A spin-off of the research work will be an easily accessible resource containing up-to-

date terms and knowledge within the area of auditing. This resource will be an 

invaluable tool both internally for CBS students and lecturers, and externally for 

language and communications professionals, experts and decision-makers in business 

enterprises navigating in a global business environment subject to ever-changing rules. 

Furthermore, the project will be the basis for new inspiration and ideas for the 

development of i-Term and thereby terminological management systems. 
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Hypothesis 
 

Our starting point in the project work is the hypothesis that by drawing on the 

theories of both terminology and LSP lexicography it is possible to build a state-of-

the-art LSP database in which all information needed by a diversified user group is 

structured and presented in a clear and easily accessible form. 

 The definition of the target group is important: we want to offer a heterogeneous 

user group an electronic, multilingual LSP database catering to the greatest possible 

extent for the specific needs of such a group, well aware that such needs may indeed 

be diverse. We have chosen to highlight semi-professional users (e.g. translators), but 

at the same time cater for experts (e.g. auditors and accountants) and, lastly, laymen. 

This means creating a multi-functional database that is both communicative and 

knowledge oriented. What can terminology, an electronic database and LSP 

lexicography each offer to create added value? 

 

Terminology 
 

Let us first look at terminology: For the purpose of our project, the terminology 

method will be the knowledge base approach (Madsen, Thomsen and Vikner (1999)). 

This approach uses the term terminological ontology as synonym to the term concept 

system, which is normally used in terminology work. Terminological ontologies are 

knowledge-enriched, meaning that – compared to other types of ontologies – they will 

comprise richer semantic information, i.e. formal specifications of both concept 

relations and characteristics that may form the basis for (semi)-automatic positioning 

and consistency checking. 

Clarification of concepts is a prerequisite to achieving precise definitions and 

adequate choice of equivalent in the target language. Concept definitions are written 

on the basis of concept relations and characteristic features. Only one term is chosen 

as the preferred term. However, synonyms may be registered as terms 2 or 3 etc. to 

help users. Building the concept system based on the characteristic features of the 

concepts will ensure correct mapping of the concepts and prove their interrelations: 

subordinates will inherit characteristics from their superordinate concept etc. This 

structure enables precise definitions that are brief and to the point: they take the 

superordinate concept as a starting point and add the delimiting feature(s). The 

inherited features are implicit and need not be repeated, but will of course require user 

knowledge about the superordinate concept, based on orientation in the concept 

system. It is obvious that concepts suitable for this approach are primarily nouns, 

however, verbs and other word classes may be included in the concept system by way 

of associative relations. Polysemy does not offer any challenge when building a 

termbase based on a concept system: polysemous terms are only relevant to include if 

they belong to the same domain as the other concepts in the ontology; if not, they do 

not belong in the termbase in question. 

 

The Electronic Database 
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The second value-adding element is the electronic database. In fact, this tool 

constitutes the foundation that will make building the multi-functional database 

feasible. First of all, the electronic medium is open-ended which means that there is no 

limit to the amount of data included. As many data fields as appropriate can be 

included. Users may jump from one data field to another, even between several 

articles or databases on line. Lastly, and not least important, the data included are 

easily and continuously updatable and extendable. In short: an electronic database 

provides database builders with space and speed, features that mean a wide step 

forward in the compilation, presentation and use of lexical data. This leads us to the 

third important research area: LSP lexicography. 

 

LSP Lexicography 
 

Lexicography is the science of dictionaries, and the products of lexicography are 

dictionaries. Originally, lexicographic theory was seen as part of linguistics, and 

dictionaries as reference material mapping the vocabulary of language. Later research 

(covered by lexicographers and researchers such as Wiegand, Bergenholtz, Tarp, and 

Nielsen) sees lexicographic theory as a separate science based on the user and the use 

of dictionaries. As the object of lexicography is dictionaries, it makes sense to focus 

on dictionaries as tools with certain functions, i.e. the use of such dictionaries and their 

users. Modern lexicographical method focuses on determining the functions of a given 

dictionary based on the mapping of types of (1) users, (2) user situations, and (3) user 

needs (Tarp (2003:48)). 

The functional lexicography theory defines a dictionary as a lexicography 

reference work designed to fulfil one or more functions, to contain lexicographic data 

supporting the function(s), and to contain lexicographic structures that combine and 

link the data to fulfil the function(s) (Nielsen and Mourier (2007:121)).  

The function-based approach distinguishes between two main types of function: 

communication-oriented and knowledge-oriented functions. Communication-oriented 

functions focus on text reception in users’ native language (L1) or/and in a language 

foreign to users (L2), the translation of texts from/to L1 to/from L2, and the 

production, revision and editing of texts in either L1 or L2. Knowledge-oriented 

functions focus on acquiring information and deriving and verifying knowledge. This 

may be general knowledge about the L1 and/or L2, or about specific delimited subject 

areas in L1 and/or L2 (Nielsen and Mourier (2007:122)). 

A dictionary or termbase aiming at covering both the communication-oriented and 

the knowledge-oriented functions must therefore include a large amount of data in 

order to give answers to users needing the dictionary or termbase for both purposes. 

As pointed out by Nielsen and Mourier (2007:123-25), lexicographers compiling such 

a multifunctional dictionary need to find the best possible way of arranging the 

linguistic and informative data to facilitate user search.  

For the LSP dictionary applies that all word classes can be lemmatised. Lemmata 

are arranged in articles providing both linguistic and knowledge data – and certainly, 

as already mentioned, the electronic medium addresses the challenges of space and 

quick access to a high amount of data. Definitions are typically long: they are meant to 

delimit the L1 term and justify equivalence with the L2 term. Besides, they should 
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also give users relevant background knowledge by providing encyclopedic data. The 

lexicographer may consider using extra data fields to provide useful linguistic 

information, e.g. concerning different meanings of the term in the singular and plural 

forms. Other fields can be used to inform users about synonyms, antonyms and other 

cross-references as well as source references, where appropriate – and these terms and 

references may be clickable so that they will instantaneously take users to the relevant 

term or external source reference. Polysemous terms are found under the same main 

article, where the equivalent to the term in question is provided according to the 

definition of that term. For English, users will need information if the English terms 

differ according to variety of English: international, US or UK English. Last, but not 

least important to the communication-oriented functions is the inclusion of 

collocations and text examples, preferably with translations between L1 and L2. 

 

The Electronic Internet Accounting Dictionaries 
 

Examples of electronic dictionaries already moving in this direction are found in 

the interlinked English-English, English-Danish, Danish-Danish and Danish-English 

Accounting Dictionaries on the Internet (Nielsen, Mourier and Bergenholtz (2003-

06)). They constitute advanced bilingual LSP electronic dictionaries with focus on 

heterogeneous users and their diversified needs. They provide communication- and 

knowledge-oriented (encyclopedic) data and offer a wide range of the advantages 

inherent in the electronic medium.  

 

Our empirical study 

 

The reason for selecting our empirical data within the domain of auditing is that 

just now this subject area is undergoing many changes both in content and 

terminology. Our focus will therefore be on the new international auditing and 

assurance standards that are being implemented nationally in EU member states, 

including Denmark. The national implementation process offers terminology 

challenges going from international English to e.g. Danish, and the study will 

therefore contribute to the identification of differences between English and Danish, 

and at the same time develop a new model for the constellation of knowledge and 

consequent transfer of this knowledge to target groups with different requirements. 

Our first step is to make a contrastive analysis of Danish and English concepts 

with particular focus on the new terminology of auditors’ engagements. The analysis 

will lead to the building of an LSP mini-database based on the methods of terminology 

and LSP lexicography and contribute to the verification or falsification of our 

hypothesis (see above). Later steps will be to include other languages such as German, 

French and Russian. 

 

Our LSP Database 

 

Our LSP database intends to  

 provide precise definitions (building on concept systems (terminological 

method)) 
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 select adequate equivalents to concepts (building on these definitions) 

 include linguistic and encyclopedic data (building on LSP lexicography) 

 include collocations and text examples with translations (building on LSP 

lexicography) 

 provide easy access to all data (building on both terminology and 

lexicograhy) 

 

and in this way seek to create added value to builders and users of termbases. 

The initial stage of our work has been the building of an appropriate text corpus 

for background knowledge: selecting legal texts, rulebooks, auditing and assurance 

standards as well as other valid, relevant auditing text material. The next stage has 

been concentrated on selecting relevant concepts (terms) for the database. Now, we 

are in the process of building the concept system. 

The first challenge we met with was deciding the subdivision criteria. It turned 

out that there is not one obvious criterion to apply on the first level, but a number of 

relevant options. The established possible subdivisions for auditors’ engagements are: 

 

 assurance/conclusion is included or not included 

 degree of assurance is high or limited 

 statement by the responsible party is available or not available to the intended 

users 

 issuance is voluntary or statutory 

 subject matter concerns financial statements or other than financial statements 

 user is the engaging party or not the engaging party only. 

 

 

Criteria 2 and 3 may indisputably be attributed as further subdivision criteria to 

criterion 1. Criterion 1 and criteria 4 to 6 exist side by side and lead to separate sets of 

concepts and terms focussing on different aspects of the superordinate. At the same 

time, some concepts exist as subordinates to several superordinates. If all these 

possible combinations are to be shown in a concept system unambiguously and 

according to the strict rules of terminology, it is necessary to introduce a multitude of 

non-lexicalised concepts. 

However, including a great number of such non-lexicalised concepts strains the 

potential of a conventional concept system to a great extent and makes the concept 

system close to chaotic, contrary to our wish for user-friendliness. Therefore, we 

decided to limit the number of non-lexicalised concepts to a minimum, thus 

simplifying the system. The first draft of such a simplified concept system is shown in 

Figure 1 below: 
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FIGURE 1.  Concept system of auditors’ engagements. Birthe Vesterli and Lise Mourier, CBS 2009. 
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Another challenge is that in practice the same lexical item or term is sometimes 

applied to two different concepts at the risk of creating confusion or misunderstand-

ings. A case in point is that the Danish term erklæringsopgave has been found to cover 

both the English equivalent of engagement (with the synonym: auditors’ engagement) 

and the English equivalent of assurance engagement. The latter English concept is 

also expressed with the Danish term erklæringsopgave med sikkerhed. Working with 

definitions and concept characteristics helps to clarify such ambiguity and leads to the 

building of a concept system showing erklæringsopgave both as a superordinate of 

erklæringsopgave med sikkerhed (assurance engagement) and beslægtet opgave 

(related service or non-assurance engagement) that are divided by the assurance 

criterium, and as a synonym to the subordinate concept of erklæringsopgave med 

sikkerhed (assurance engagement).  

Definitions should always start with the superordinate, since a subordinate 

concept inherits the characteristics of its superordinate (see the above section on 

Terminology). In casu erklæringsopgave med sikkerhed can be determined as: 

 

“erklæringsopgave, hvor revisor udtrykker en konklusion, der er udformet for at 

højne troværdigheden og øge graden af tillid til emnet for erklæringen over for de 

tiltænkte brugere af den pågældende information.” 

[engagement where the auditor provides a conclusion to increase the credibility 

and reliability of the subject matter of the report to the intended users of the 

information in question]. 

  

We have compared our findings with the lemma articles in the Danish-English 

Accounting Dictionary (Nielsen, Mourier, Bergentholtz: Den Dansk-Engelske 

Regnskabsordbog (2003)), which present erklæringsopgave and erklæringsopgave 

med sikkerhed, respectively, with the following definitions (excerpts):  

 

1. erklæringsopgave – assurance engagement 

Definition: 

En erklæringsopgave er en opgave, hvor en revisor afgiver en erklæring om et 

specifikt forhold vedrørende en virksomhed og derved optræder som en 

tillidsrepræsentant for offentligheden. Eksempler på erklæringsopgaver er 

revision af årsrapporter, erklæringer ved fusion, spaltning og kapitalnedsættelse, 

og erklæringer på opgørelsen af skattepligtig indkomst. 

[Translation: An assurance engagement is an engagement where the auditor 

expresses a conclusion on a specific matter concerning an enterprise and thereby 

acts as a public representative. Examples of assurance engagements are audits of 

annual reports, reports in connection with mergers, demergers or capital 

reduction and reports on income tax statements.] 

 

2. erklæringsopgave med sikkerhed – assurance engagement 

Definition: 

Erklæringsopgaver med sikkerhed er opgaver, hvor revisor afgiver en erklæring 

om et eller flere undersøgte forhold og udtrykker en grad af sikkerhed, som er 
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passende afhængigt af, om der er tale om en opgave med høj sikkerhed, fx 

revision, eller en opgave med begrænset sikkerhed, fx review. 

[Translation: Assurance engagements are engagements where the auditor 

expresses a conclusion on the outcome of one or several matters investigated and 

expresses assurance, depending on whether the engagement is a reasonable 

assurance engagement, e.g. audit, or a limited assurance engagement, e.g. 

review.] 

 

When comparing the lemma excerpts with our findings, we established that the 

definition of erklæringsopgave (1) as the superordinate is correct. However, there are 

two problems: (a) There is no information that the term erklæringsopgave is also used 

in practice for the subordinate erklæringsopgave med sikkerhed, and more 

problematic: (b) the English equivalent (assurance engagement) refers to the 

subordinate instead of to the superordinate that is the lemma of this article – the 

correct equivalent referring to the superordinate is engagement (with the synonym: 

auditor’s engagement). 

The definition of erklæringsopgave med sikkerhed (2) is also correct. However, this 

lemma article might have helped the user by including a comment field with the same 

information as under (a) above. 

The above example proves that the terminological approach adds value to LSP 

lexicography and will lead to the correct choice of equivalent. 

 

CONCLUSION 

Our findings are that adding definitions to an LSP dictionary improves user value, 

but only the terminological method will ensure precise mapping of concepts/terms so 

that full equivalence between terms in different languages may be achieved. This 

proves that terminology is a valuable contribution to LSP lexicography. However, the 

inclusion of all possible concept variants in a concept system will complicate the 

system and necessitates a multitude of non-lexicalised concepts that users neither 

know nor need to know. Therefore, builders of concept systems may have to give 

priority to user-friendliness rather than to the strict application of the terminological 

method. 

LSP lexicography can contribute values to terminology as a terminological 

database will profit from including additional communicative and knowledge data to 

the database by way of adding data fields with such information.  

An electronic LSP database of the quality we want to offer can only be established 

by drawing on the terminological method.  

 

PERSPECTIVE 

Our next step is to focus on the LSP lexicographical method and how to present 

lexicographical data such as collocations and text examples in our database articles. 

We shall then proceed to work with the structure of concept articles in a multilingual 
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base and provide extra definitions addressed to a heterogeneous user group (semi-

experts and laypeople). We will also work with the presentation of easily retrievable 

(clickable) data fields with a view to finding the optimum structure of a multilingual, 

electronic LSP database catering for the specific needs of many users. 
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